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Aya  lounge

Klassiek en toch modern, zo 
kunnen we Aya lounge het beste 
beschrijven. Haar comfortabele 
en hoge zit zorgen ervoor dat ze 
al jaren tot de vaste kern in onze 

collectie behoort. Combineer 
dit met een grote keus uit 
elementen en kussenopties 
en er is voor elk type tuin een 
passend set. 

AYA LOUNGE

Frame
Kussens

Hoekbank
Stoel
Kruk
Zithoogte

Salontafel
Tafelblad

Wicker Yacht Grey
Muisgrijs All Weather

226 x 290 x 90 cm
88 x 90 x 90 cm
43 x 43 x 39 cm  
48 cm

114 x 114 x 39-74 cm
Spraystone



AYA LOUNGE

Frame
Kussens

Bank
Stoel
Zithoogte

Salontafel

Wicker Yacht Grey
Carbon All Weather

185 x 90 x 90 cm
88 x 90 x 90 cm
48 cm

130 x 75 x 39-74 cm



Spraystone
Tafelbladen

Zwart

Materialen & pri jzen

Het Aya frame is gemaakt van wicker. Wicker heeft een 
tijdloze uitstraling en past zowel in een klassieke als in 
een moderne tuin. U kunt wicker tuinmeubelen het hele 
jaar buiten laten staan. Zo ziet uw tuin er altijd gezellig 
uit en bovendien kunt u bij de eerste zonnestralen weer 
in uw set gaan zitten. Wicker is onderhoudsvriendelijk, 
weerbestendig en UV-Bestendig. 

Frame & tafelbladen
Het aya blad is gemaakt van spraystone. 
Spraystone bestaat uit een dun laagje steengruis 
gemengd met lijm dat op een plaat van veiligheids-
glas is aangebracht. Hierdoor heeft het de 
uitstraling en behandelwijze van natuursteen maar 
niet het nadeel van het gewicht. 

Salontafels

Losse onderdelen

€925,- c.v. €790,-

L185 x D90 x H90 cm
2,5-zitsbank

Prijs €729,- c.v. €585,-

L136 x D90 x H90 cm
Open bank links

Prijs €729,- c.v. €585,-

L136 x D90 x H90 cm
Open bank rechts

Prijs €649,- c.v. €535,-

L176 x D90 x H90 cm
Chaise longue links

Prijs €649,- c.v. €535,-

L176 x D90 x H90 cm
Chaise longue rechts

Prijs

€509,- c.v. €450,-

L90 x D90 x H90 cm
Hoekdeel

Prijs €820,- c.v. €720,-

L118 x D118 x H90 cm
Hoekdeel rond

Prijs €395,- c.v. €320,-

L64 x D90 x H90 cm
Tussendeel

Prijs €454,- c.v. €375,-

L88 x D90 x H90 cm
Stoel

Prijs €250,- c.v. €199,- 

L70 x D70 x H48 cm
Poef

Prijs

€139,- c.v. €105,-

L43 x B43 x H39 cm
Kruk

Prijs

Vlechtwerk
Yacht grey 

L130 x B75 x H39-74 cm
Aya

Tafel incl. spraystone blad
Prijs

Vlechtwerk Vlechtwerk
Yacht grey Yacht grey 

L114 x B114 x H39-74 cm L90 x B90 x H39-74 cm
Aya Aya

€499,- c.v. €449,- €699,- c.v. €569,- €549,- c.v. €439,-
Tafel incl. spraystone blad Tafel incl. spraystone blad
Prijs Prijs

Frames
Wicker

Yacht Grey

Alle 3 onze typen kussens zijn echte buitenkussens 
en bestand tegen verkleuring, schimmel, chloor en 
vuil. Daarnaast zijn ze makkelijk wasbaar. Het verschil 
tussen de kussens zit in de buitenhoes, de vullingen van 
alle kussens zijn net als de prijzen van de kussens gelijk.

Bent u een echte buitenzitter, zomer en winter? En 
heeft u geen zin of ruimte om telkens de kussens op te 
bergen? Dan past onze stof All Weather perfect bij u.  
All Weather kussens zijn 100% weerbestendig en kunnen 
het hele jaar door buiten blijven. Het materiaal is 
zeer sterk en erg goed bestand tegen vuil. Een extra 
voordeel van All Weather is de waterdoorlatendheid 
van de kussens. Met All Weather kussens heeft u het 
hele jaar door een mooi aangeklede tuin. 
Advies: kussens altijd buiten laten.

Zit u vaak buiten, maar bergt u de kussens in de herfst 
op om deze bij de eerste lentestralen weer buiten te 
leggen? Dan past onze stof Soltex perfect bij u. Soltex 
kussens voelen natuurlijk aan, zijn sterk, waterafstotend 
en eenvoudig te onderhouden.  
Advies: kussens buiten laten in lente en zomer.

Comforma Outdoor kussens. 
Kenmerkend aan deze mooie buitenstof is zijn 
zachtheid, comfort en scotchgard behandeling van de 
vezel. Deze behandeling zorgt voor afstoting van vuil en 
vloeistoffen, zelfs rode wijn. 
Advies: opbergen bij perioden van slecht weer.

Kussens

All Weather Soltex

Comforma 

Kussens

Antraciet

Steel

Carbon

Ivory

Coral

Muisgrijs

Mistgrijs

Basalt

Khaki

OlijfgroenTaupe



UNIEK DOOR EIGEN DESIGN
Van idee tot eindproduct. Alles 
hebben we in eigen hand en dat 
zorgt voor een unieke collectie, 
waarvan we een hoge kwaliteit 
kunnen garanderen.

DE PRIJS ZIT GOED
Doordat we het gehele proces 
in eigen handen hebben, slaan 
wij tussenhandel over. En dat 
resulteert in verassend  
betaalbare producten.

EINDELOOS 
COMBINEREN
Door de combinatie-
mogelijkheden kunt u uw 
set geheel naar smaak 
samenstellen.

ANNO 1989
Al meer dan 30 jaar een echt 
familiebedrijf. Voor ons staat de 
klant centraal.

HOGE VOORRAAD, KORTE 
LEVERTIJD
Ons distributiecentrum in 
Roosendaal beschikt over 
maar liefst 30.000 m2 aan 
distributieruimte. Hierdoor is uw 
meubel vrijwel altijd voorradig.

Vijf  zekerheden

U bent van harte welkom in één van onze 24 winkels in Nederland & België. 

Nederland Verkoopafdeling

www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

Telefonisch: 0165 52 67 71  
Whatsapp: 06 82 33 16 21
Email: verkoop@buitenhoftuinmeubelen.nl

www.buitenhof-tuinmeubelen.be

België Verkoopafdeling
Telefonisch: 03 80 80 552
Whatsapp: 04 74 57 12 41
Email: verkoop@buitenhoftuinmeubelen.be

Nog vragen? 
Wij  helpen u graag!


