
Kunststof tuinmeubelen 

 
Met tuinmeubilair van VHcollection kiest u voor design, gecombineerd met kwaliteit en comfort. 

Daarbij zijn onze tuinmeubelen bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden, van felle 

zon tot een fikse regenbui. Met de juiste verzorging geniet u nog langer van uw tuinmeubel. We 

geven u graag advies over het onderhoud van uw tuinset. 

 

Onderhoudsinstructies kunststof tuinmeubelen 

Kunststof is het meest bekende materiaal in tuinmeubelen. Echter is minder bekend dat het 

kunststof in de loop der tijd zal gaan uitharden en zelfs ooit zal gaan knappen wanneer de 

weekmakers als het ware uit het kunststof zijn. De kwaliteit van het tuinmeubel is bepalend voor 

de levensduur, maar tegen het uitharden is helaas niets te doen. 

Tuinmeubelen van kunststof of plastic zijn makkelijk om af te nemen met een doekje en een 

sopje. Gebruik echter nooit schuurmiddel of een harde borstel, zo maakt u namelijk kleine 

krasjes waar vuil in kan komen. Het beste kunt u gewoon allesreiniger gebruiken voor uw sopje, 

maar soms is dit niet genoeg. U kunt het eventueel ook nog proberen met een warm sopje 

waarin azijn en soda zijn opgelost. Wanneer dit ook niet werkt, kunt u hardnekkige vlekken 

behandelen met een kunststofcleaner. 

 

Onderhoudsinstructies kleurvaste kussens 

Waterafstotend, uitwasbaar en kleurvast – de kussens van ons tuinmeubilair zijn bij uitstek 

geschikt voor buiten. Ze kunnen felle zon en diverse wasbeurten uitstekend verdragen. Met hun 

verdekte rits zijn de hoezen makkelijk afristbaar. U kunt ze het beste reinigen in een koude 

handwas of in de machine op een temperatuur van 30 graden met een zacht wasmiddel. Door 

hun geringe absorptievermogen en slijtweerstand gaan de kussens lang mee. Om de levensduur 

te verlengen is het aan te raden om de tuinkussens veilig en droog, binnen op te bergen wanneer 

deze niet worden gebruikt. Zodat ze niet blootgesteld worden aan regen, vorst en felle zon. Wij 

adviseren u om de kussens ’s avonds nooit buiten te laten liggen. Ondanks dat het wellicht 

“droog” blijft, zullen de kussens door de douw in de nacht vochtig worden. Vochtige kussens 

zullen, onder andere door de zon, sneller verkleuren en kwalitatief afnemen. 


