
Polywood 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 polywood tuinmeubelen 

Polywood is heel goed weerbestendig en dus zeer geschikt voor tuinmeubelen. Polywood bestaat 

uit kunststof opgebouwde delen met een matte structuur. De frames van de polywood 

tuinmeubelen zijn van poedercoated aluminium. Polywood is een volkunststof product met het 

uiterlijk van hout.  Als uw meubel vies is kunt u het schoonmaken met een zacht 

reinigingsmiddels en een doek of spons. Voor extremere vervuiling hebben wij een cleaner 

specifiek voor polywood. Krasjes kunt u verwijderen door het polywood met een fijn 

schuurpapiertje te schuren, vervolgens maakt u het goed schoon en als het droog is brengt u een 

beschermer aan. Het materiaal heeft een poreuze structuur en moet dus goed worden afgedekt 

met een beschermer. Wij adviseren een polywoodbeschermer te gebuiken, dat is een product die 

het aanhechten van vervuiling voorkomt op polywood en beschikt over een krachtige UV-filter ter 

voorkoming van verkleuring en veroudering van het materiaal.  

Gebruik onder (wijn)glazen altijd een onderzetter, in zeldzame gevallen kan het voorkomen dat 

het glas het zonlicht zodanig breekt dat er een brandplekje onder de voet van het glas kan 

ontstaan. Dit geldt ook voor het gebruik van glazen windlichten en kandelaars. Wanneer u de 

meubelen in de winter niet gebruikt kunt u uw polywood tuinmeubelen afdekken met een 

passende tuinmeubelhoes uit onze collectie. 

 

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. 


