
Natuursteen 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 natuursteen tuinmeubelen 

Natuursteen ziet men in de buitenmeubelen voornamelijk in de vorm van tafels. Natuursteen is 

een materiaal met een robuuste uitstraling. Geen enkel stukje natuursteen is gelijk aan het 

andere en veelal zitten er meerdere aders of fossielen in een blad. Dit geeft ieder blad zijn eigen 

uitstraling en charme. 

In het gebruik is natuursteen ook een super materiaal. Omdat het een natuurproduct voor 

buitengebruik betreft zijn kalkaanslag, vogelpoep of een vetvlekje echter niet te voorkomen. U 

kunt uw tafelblad schoonmaken met een sopje en een doek, borstel of spons. Grotere vlekken 

kunt u verwijderen met een cleaner voor natuurstenen tafelbladen. Hardnekkige vlekken die 

daarmee niet geheel verdwijnen zullen op den duur niet meer zichtbaar zijn, ze trekken door het 

blad heen weg. Raakt u vooral ook niet in paniek wanneer u een vlek heeft. Veelal helpen de 

weersinvloeden een handje bij het vervagen van de vlek. Wees ten alle tijde voorzichtig met 

attributen welke u op de tafel zet of zelfs laat staan. Zelfs een asbak welke een paar dagen op de 

tafel staat kan bijvoorbeeld een kring veroorzaken. 

 

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. 


