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”MOOI”
W 

at vinden we mooi en wat niet? Het zijn vaak de subtiele verschillen die 
dat bepalen. Soms is het een kleur die ons aanspreekt, soms een vorm en 
meestal een combinatie van beide. Waardoor we ons aangetrokken voelen 
tot een product zit hem vaak in de details.

Vorig voorjaar ging ik met mijn zoon op zoek naar nieuwe sneakers. Ik dacht dat we een paar te pakken 
hadden dat precies aan zijn wensen voldeed, maar hij dacht daar heel anders over. “Waarom vind je 
deze sneakers dan niet mooi?” vroeg ik hem. “Ze zijn van je favoriete merk en in de kleur die je zoekt, 
dus wat is er mis mee?”  Waarop ik een typisch puberantwoord kreeg: “gewoon, ze zijn niet mooi”. Dus 
gingen we verder op zoek naar “mooie” sneakers.  
In de volgende winkel kwam hij naar me toe met een geschikt paar en ik was hoogst verbaasd, want ze 
zagen er naar mijn mening precies hetzelfde uit als degene die we eerder hadden gezien. Daar was mijn 
zoon het totaal niet mee eens; deze waren veel mooier! Ik snapte er niets meer van … Ik was er bijna 
zeker van dat het dezelfde sneakers waren en vroeg hem waarom hij deze wel mooi vond. “Omdat deze 
rechte veters hebben” zei hij. In dit paar had de winkelier namelijk ronde veters parallel aan elkaar in de 
schoen geregen. In de eerdere sneaker store waren platte veters kruislings in de schoen geregen. Een 
subtiel verschil dat er ogenschijnlijk niet toe doet, maar voor mijn 15-jarige zoon een wereld van verschil 
maakte. Met “rechte veters” waren de schoenen mooi en het kopen waard!

Waarom vertel ik je dit verhaal? Allereerst illustreert het dat details vaak de schoonheid van een product 
bepalen. Ook ik voeg in mijn ontwerpen vaak subtiele details toe die het meubel verfraaien en de 
aantrekkelijkheid verhogen. Hopende dat je - net als mijn zoon - een goed gevoel krijgt door wat je 
waarneemt. Neem bijvoorbeeld het houten detail dat het rugkussen van de nieuwe Mix & Match 
collectie op zijn plaats houdt . Of de kraal die in het rope-weaving van de nieuwe Menton collectie is 
verwerkt. In beide gevallen een subtiel verschil dat - wanneer je het weglaat - een enorme impact heeft 
op het algehele beeld. Ten tweede heeft dit sneakerverhaal mij geïnspireerd tot onze nieuwe La Croix 
collectie. Deze teak collectie is niet “gewoon” ingevlochten met rope, maar met “rechte ronde veters”. 
De rope is bewust door het frame geregen; alsof het schoenveters zijn die parallel aan elkaar zijn 
ingeregen. Dit subtiele detail maakt de La Croix zo mooi. En juist dat is naar mijn mening de kracht van 
Apple Bee. Toegankelijk design dat zich onderscheidt door met zorg toegepaste subtiele details die het 
product van “gewoon leuk” naar uitgebalanceerd mooi tillen.

Ik nodig je dan ook uit de collecties in ons nieuwe magazine te bekijken en dan vooral te letten op de 
details. Je bent het dan vast met mij eens zijn dat het juist deze details zijn waardoor het meubel jou 
charmeert.

Veel leesplezier en zonnige groeten,  
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OVER APPLE BEE TUIN INSPIRATIE

APPLE WIE? APPLE BEE!
GESCHIEDENIS
Van jongs af aan zat de passie voor meubels er al in bij Sako en Tineke. Met een vader die zijn 
leven lang heeft gewerkt in de meubelbranche is dit ook bijna onvermijdelijk! In 1993 sloegen 
broer en zus definitief de handen ineen om als vlechtwerkspecialist voor binnenmeubels te 
beginnen onder de naam Double You Meubelcollectie. Hier braken ze al vrij snel door met een 
innovatie. Zij produceerden namelijk een kwalitatief hoogwaardige stapelstoel, die gemaakt was 
van een weerbestendig aluminium frame. Dit frame was ingevlochten met kunststof vlechtwerk, 
wat ervoor zorgde dat de levensduur enorm verlengd werd!  
In 1998 werd een buitenmeubel collectie gelanceerd. Vanaf dat moment is Apple Bee een 
toonaangevend merk in de tuinmeubelbranche.

BETROKKEN MERK
Kwaliteit, innovatieve designs, uitstekend comfort en duurzaamheid zijn criteria die wij 
belangrijk vinden. We hebben een sterke focus op innovatie en ontwikkeling. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat we aandacht hebben voor de omstandigheden waarin onze meubels 
worden gemaakt.  Vanaf het ontwerp tot het eindproduct zijn we betrokken bij het proces. Door 
het dagelijks contact met de productieplaatsen in Azië, kunnen we snel inspelen op diverse 
ontwikkelingen, wensen en behoeften.

THE BUZZZZZ OF APPLE BEE 
Onze buitenmeubelen zijn puur ‘Dutch design’. Sako Wijma ontwerpt alle collecties zelf. Hij weet 
ons ieder jaar opnieuw te verrassen met de nieuwe collecties, passend voor elke stijl en elke tuin. 
Dutch design is HOT! De Apple Bee collecties blijven dan ook niet onopgemerkt buiten ons 
koude kikkerlandje en zijn internationaal bekend. Dus de kans dat je een Apple Bee 
tegenkomt tijdens je vakantie aan de andere kant van de wereld is groot!
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EIGEN PRODUCTIE
Wij houden ons altijd bezig met het gebruik van de beste materialen in combinatie met tijdloos 
design. Het vlechtwerk dat we gebruiken, is door onszelf geproduceerd, en is exclusief verkrijg-
baar onder de merknaam Biculair®. Ook het aluminium dat we gebruiken, produceren wij zelf. 
Deze productie in eigen handen zorgt ervoor dat we niet afhankelijk zijn van toeleveranciers. 
Zo zijn we zeker van onze kwaliteit en kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 
designs! 

TUIN INSPIRATIE OVER APPLE BEE

PLEISURE DESIGN
Bij Apple Bee zien we onszelf niet als ‘slechts’ een tuinmeubel-leverancier. Nee, wij bieden 
vrije tijd aan! Wij willen jou in deze vrije tijd zo lang mogelijk een blij gevoel geven. En volgens 
ons kan dit alleen met innovatieve kwaliteitsproducten, die gemaakt zijn met eerlijke materialen 
die een lange levensduur hebben. 
Plezier, vrije tijd - Pleasure, leisure ... Apple Bee design is pure ’pleisure’. 

7
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WIST JE DAT ...
 FEITJES EN CIJFERS TUIN INSPIRATIE   

de hoogte en diameter van teakbomen sterk afhankelijk zijn van de groeiplaats en 
bodem? Zo worden de teakbomen op Myanmar onder gunstige omstandigheden 
ongeveer 40-45 meter hoog en zo’n 2 meter dik. Terwijl de teakbomen op Java 
ongeveer 20-30 meter hoog worden met een diameter van 50 tot 90 centimeter.

Apple Bee een Nederlands tuinmeubelmerk is, 
wat staat voor exclusief design en hoogwaardige kwaliteit?

onze Palm Bay loungeset bestaat uit:  
1 driezits sofa, 2 lounge chairs, 3 bijzettafels,  
170 meter aluminium buizen, 900 meter vlechtdraad,   
31.500 cm3 waterdoorlatend schuim én 18 dagen arbeid voor 1 persoon

een onbehandeld teakhouten tuinmeubel na enige tijd 
vergrijsd? Om dit te voorkomen kun je het tweemaal per 
jaar behandelen met Apple Bee onderhoudsproducten

aluminium een erg duurzaam materiaal is? 
Het is 100% recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. 
Zo’n 75% van al het aluminium dat ooit geproduceerd is, is nog steeds in omloop!

je zelfs in Australië terecht kunt voor een Apple Bee tuinmeubel? 
De afstand van deze dealer tot ons kantoor in Dongen 

is 16.684 kilometer! 
er tegenwoordig hybride teakbomen bestaan?
Dit zijn bomen met 2 of 3 wortels, 
waardoor deze 2 tot 3 keer zo snel groeien

de grootste teakboom ooit 45 meter hoog  
was en een diameter van 3 meter had(!!!) 

op dit moment de grootste teakboom ‘slechts’ 
8 meter hoog met een diameter van 120 – 130 cm is?  
Hiervan zouden we ongeveer 20 – 25 
Long Island lounge sets kunnen maken

Apple Bee al jaren haar eigen vlechtdraad Biculair® 
produceert? Deze speciale, duurzame vlechtdraad is 

weerbestendig, kleurvast, recyclebaar en milieuvriendelijk. 

de teakboom groeit in gebieden waar 
gemiddeld 1.250 tot 1.650 mm regen valt?
Dat is meer dan 2x zoveel als gemiddeld in Europa! 

10



  TUIN INSPIRATIE WOORDZOEKER 
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Terwijl jij lekker ligt te loungen in je Apple Bee, laten wij je hersenen 
kraken! Zoek de juiste woorden in de woordzoeker en maak de 
oplossing compleet. Deel je oplossing via Instagram of Facebook met 
de hashtag #applebeewordsearch

Oplossing: 

23-12-19 14(00Print de woordzoeker

Pagina 1 van 2https://woordzoekerfabriek.nl/printen/pOSaUX9iyKacaeUUb4lqXQtphBYAjpjF.html
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APPLE BEE DOOR DE JAREN HEEN TUIN INSPIRATIE  TUIN INSPIRATIE APPLE BEE DOOR DE JAREN HEEN   

1998

Zoals de mode qua kleding door de jaren heen enorm verandert, geldt dit ook 
voor tuinmeubels! Het is je misschien niet heel erg opgevallen, maar er is echt 
heel wat veranderd.  Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de 
collecties van de afgelopen jaren. Misschien herken je nog wel een item dat je zelf 
eens in je tuin hebt gehad?

NOSTALGIE MET APPLE BEE

2003
2007

2010

14 15

2012
2014

2017

2019



MODULE-X COASTAL
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BUILD IT YOURSELF



  TRENDS TUINMEUBELS 2020 TUIN INSPIRATIE

HIP & HAPPENING IN 2020
Een nieuw tuinseizoen is aangebroken, dat betekent dus ook nieuwe trends! 
Ben jij al klaar voor het nieuwe seizoen? Laat je inspireren door dit trendoverzicht. 

ROPE
Rope is niet meer weg te denken in het komend seizoen. Het rope wordt verwerkt in stoelen, banken en zelfs in 
tafels. Het is niet alleen mooi, het is ook nog eens praktisch. Rope dat wordt gebruikt voor tuinmeubels bij Apple Bee 
is gemaakt van olefin vezels. Dit is speciaal ontwikkeld om buiten te gebruiken. Het is een bijzonder sterk, 
onderhoudsvriendelijk en zelfs duurzaam materiaal. Het rope van Apple Bee is ook nog eens UV-bestendig en zal 
dus niet verkleuren in de zon. 
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LA CROIX DINING
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WICKER 3.0
Nog groter, nog robuuster en niet geheel onbelangrijk: nog moderner. Wicker 3.0 werkt 
met nóg grotere vlechtdraden dan voorheen. Dit maakt de techniek van vlechten niet 
makkelijker. Vakmanschap is een vereiste om dit materiaal te kunnen verwerken. 
Bij Apple Bee hechten we hier veel waarde aan. Dit kunnen alleen de beste vlechters. 
Om een idee te krijgen: op een Cocoon lounge stoel vlecht een geoefende vakman- of 
vrouw 26 uur!

 TRENDS TUINMEUBELS 2020 TUIN INSPIRATIE

ELEMENTS XL BLACK WASH
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CRETE COFFEE TABLE

https://applebee.nl/collectie/crete/
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PALM BAY WHITE WASH
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SOUL COFFEE TABLE

https://applebee.nl/collectie/soul-2/
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 TUIN INSPIRATIE TRENDS TUINMEUBELS 2020  

DONKERE KLEUREN
Op de zonnige dagen denk je eerder aan lichte kleuren, maar vergeet ook zeker niet de 
donkere. Somber? Helemaal niet! Donkere kleuren kunnen juist zorgen voor een stoere, 
industriële en luxe stijl in jouw tuin. Daarnaast benadrukken donkere kleuren het groen in 
jouw tuin, waardoor iedere plant een duidelijk podium krijgt!  

XXL FACTOR LOUNGE

27
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MILOU BAR
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 TRENDS TUINMEUBELS 2020 TUIN INSPIRATIE

MODULAIRE SETS
Wij willen er bij Apple Bee voor zorgen dat iedereen van een lounge set kan genieten. 
Hoe groot of klein je balkon, terras of veranda ook is. Dit wordt in 2020 gedaan met modulaire 
loungesets. Deze sets zijn geheel naar wens samen te stellen. Je kunt bijvoorbeeld een zitplek 
voor twee maken, maar ook voor 10 of zelfs 20 personen. 
De mogelijkheden zijn onbeperkt en er is altijd wel een passende set voor jouw tuin!

DREAMER LOUNGE
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PEBBLE BEACH 
FOREST GREEN
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TRENDS TUINMEUBELS 2020 TUIN INSPIRATIE

SFEER
We willen steeds meer sfeer creëren in onze tuin. Dit doen we met mooie planten, maar ook 
accessoires worden steeds belangrijker. 
Kijk eens naar een koffietafel set met verschillende hoogtes; dit geeft een speels effect aan je 
lounge set. Maar ook met kussens kun je een lounge set opleuken en dan het liefst in zo veel 
mogelijk verschillende afmetingen en dessins! 

34

MILOU LOUNGE

Milieu en duurzaamheid zijn steeds belangrijker, ook bij het aanschaffen 
van tuinmeubels. En daarvoor ben je bij Apple Bee aan het juiste adres! 
Al onze meubels zijn gemaakt van hoogwaardige materialen met 
keurmerken, zoals het FSC-keurmerk en het SVLK-keurmerk. 
Maar ook de materialen hebben een lange levensduur, waardoor je een 
duurzame keuze maakt. 

Zo heb je met een Apple Bee gegarandeerd oog voor mens én milieu!

DUURZAME EN MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDE TUINMEUBELEN 

TUIN INSPIRATIE TRENDS TUINMEUBELS 2020
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OLIVE LOUNGE
Bovenstaande klantfoto’s door @pascaledejong

http://www.instagram.com/pascaledejong
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VAN BOOM TOT MAGAZIJN 
Elke beslissing die we maken in de wijze waarop onze tuinmeubels bij jou in de 
tuin komen, heeft gevolgen voor de lokale bevolking die ze produceert en voor 
het milieu. Daarom is het goed om even stil te staan bij de herkomst van onze 
tuinmeubels. Leer in dit artikel meer over het hele proces van boom tot magazijn!

DE REIS VAN EEN APPLE BEE TUIN INSPIRATIE  

Van het hout dat geschikt is voor productie, 
wijst de overheid slechts een deel toe voor de 
verkoop. Dit quotum wordt verdeeld onder 
geïnteresseerde inkopers en vervolgens voor 
hen gekapt. 

De overheid reguleert en controleert dus dit 
hele proces. Het duurt zo’n 3 tot 4 maanden 
tot alles is toegewezen en gekapt. 

TEAKPLANTAGE IN INDONESIË

GEKAPTE TEAKBOMEN

Het teakhout wat we gebruiken in onze
 tuinmeubels moet allereerst natuurlijk 
groeien. Dit gebeurt niet in oerbossen, maar 
op teakplantages die duurzaam beheerd 
worden door Staatsbosbeheer van Indonesië. 

In de eerste 25 jaar groeit het teakhout erg 
snel, maar het wordt pas gekapt na 35-40 
jaar. Té jong teakhout is namelijk te zacht en 
niet gebruiksklaar voor goede kwaliteit.

VERSNELLEN VAN HET 
DROOGPROCES

Nu moet het hout in speciale ovens drogen. 
Om dit droogproces iets te versnellen, wordt 
het hout na het inkopen door een zaagmolen 
gehaald. Hierin wordt de plaatlengte- en dikte 
vastgesteld. 

Het drogen van het hout neemt zo’n 60 tot 75 
dagen in beslag. Het drogen van het teakhout 
is ontzettend belangrijk. Wanneer dit niet goed 
gebeurd kunnen de meubels uiteindelijk gaan 
uitdrogen en scheuren. Zodra het hout het 
juiste vochtpercentage heeft bereikt, is het klaar 
voor productie.

Nu kunnen we beginnen met het maken van het 
meubel. Zo moet het meubel worden 
geassembleerd, geschuurd, gekleurd en 
uiteindelijk verpakt. 
Het meubel zal klaar zijn na ongeveer 45 tot 60 
dagen. 

HET TEAKHOUT IS DROOG EN GESCHUURD: 
KLAAR VOOR PRODUCTIE!

Ons meubel is nu klaar voor transport. Per schip en 
vrachtwagen gaat het direct naar onze dealer of naar 
ons magazijn in Dongen. De reistijd van de meubels 
verschilt natuurlijk per eindlocatie. Om een voorbeeld 
te geven: naar Australie duurt de reis ongeveer 14 
dagen, terwijl de reis naar Dongen zo’n 35 dagen 
duurt.
Hierna kun jij eindelijk het meubel bewonderen bij 
een van onze dealers. En dan eens zien hoe snel het in 
jouw tuin staat, want dan is de bestemming pas écht 
bereikt!

MEUBELS WORDEN VERSCHEEPT 
PER CONTAINER 

TUIN INSPIRATIE DE REIS VAN EEN APPLE BEE
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De cocktail Daiquiri is een klassieker. Het drankje stamt af van de Britse zeelui. 
Zij maakten de voorloper van deze cocktail van hun rantsoen, wat bestond uit rum, 
water, limoen en suiker.  Tegenwoordig staat de Daiquiri bekend als een stijlvolle 
en elegante keuze. Het is een simpele cocktail, die je geheel kunt samenstellen 
naar eigen wensen. Dit hebben wij bij Apple Bee ook gedaan, en zo onze eigen 
Apple Bee Daiquiri gemaakt. En of het nu lente, zomer, herfst of winter … Deze 
cocktail smaakt altijd!  

2 biologische limoenen

INGREDIËNTEN

MOET JE PROEVEN TUIN INSPIRATIE     

1 eetlepel kristalsuiker

150ml witte rum

200ml biologisch appelsap

ijsblokjes

kaneelstokjes (garnering)

groene appel (garnering)

42

Voor 2 Apple Bee Daiquiri cocktails

HOW TO?
Pers de limoenen uit. Doe het overgebleven sap met de suiker in de cocktailshaker (of een 
hoge beker met deksel) en schud tot de suiker is opgelost. Voeg de witte rum, het appelsap 
en de ijsblokjes toe en schud voor ongeveer 30 seconden. Verdeel vervolgens over de 
glazen en garneer elk glas met een kaneelstokje en een appelpartje. 

En dan komt natuurlijk het belangrijkste ... Geniet er lekker van in het zonnetje! 

Tip: Liever geen alcohol? Vervang de witte rum dan door 200ml bitter lemon.

TUIN INSPIRATIE  MOET JE PROEVEN
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LOMBOK + FLEUR DINING
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Binnen de collecties van Apple Bee werken we met diverse materialen. Deze materialen 
zijn uitgekozen op basis van kwaliteit, duurzaamheid,  gebruiksvriendelijkheid, 
weerbestendigheid en gemak in onderhoud. Lees hier meer over de verschillende 
materialen en hun eigenschappen en kom er zo achter welk materiaal het beste bij jou 
en jouw tuin past!

MATERIALEN
 MATERIALEN TUIN INSPIRATIE  

TEAKHOUT
Teakhout is een tropisch hardhout met een prachtige warmbruine kleur, die na verloop van tijd 
van nature ontwikkelt tot een zilvergrijze patina kleur. Afhankelijk van de omgeving en de 
weersinvloeden kan dit proces zich al na enkele weken laten zien. Dit gebeurt voornamelijk in 
een wat natter klimaat. In een droger klimaat kan het verweren wel enkele maanden tijd kosten. 

Oorspronkelijk komt de houtsoort teak uit Zuid-Oost Azië. Maar tegenwoordig wordt de teak-
boom (tectona grandis) op grote schaal aangeplant in de tropen. Dit zorgt ervoor dat er grote 
verschillen zijn in de kleur, het gewicht, de hardheid, etc. De beste kwaliteit teakhout komt uit het 
oosten van Java, waar het goudbruin gevlamde hardhout ook wel bekend staat onder de naam 
‘djati’. 

46

De levensduur van teak ligt een stuk hoger dan die van andere houtsoorten. 
Teakhout heeft een hoge weersbestendigheid doordat het veel oliën bevat, 
die dienen als een natuurlijke beschermingslaag. Daardoor is teak zo geschikt 
voor buitenmeubels.  

Het teakhout wat wij bij Apple Bee gebruiken, komt uit plantagebossen die 
door het Staatsbosbeheer van Indonesië duurzaam beheerd en gecontroleerd 
worden. Dit hout krijgt een SVLK-keurmerk mee. Deze certificering laat zien dat 
het voldoet aan de gestelde normen op het gebied van milieu, natuur en 
sociale omstandigheden.  

Wist je dat teakhout ook is gebruikt in de ’Gouden Koets’ die in 
1901 is gemaakt voor de Nederlandse Koninklijke familie?

LUC LOUNGE
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Binnen de verzamelnaam wicker heb je 2 verschillende types:
• HDPE - high density poly ethylene: Dit zijn de duurste draden, maar ook met de beste  

kwaliteit. Het heeft de hoogste trekkracht en kan dus de meeste spanning verduren. De  
zitting van je meubel zal dus niet zomaar doorzakken. Kenmerkend is dat de draad er heel 
lang als nieuw uit blijft zien. Dit is de meest duurzame keuze.

• LDPE - low density poly ethylene: Dit is een goedkopere draad met een lagere trekkracht. 
Het kan dus veel minder spanning verdragen, waardoor bijvoorbeeld een stoelzitting  
makkelijker door kan zakken. De draad verliest elk jaar wat kracht en wordt steeds minder 
mooi

WICKER
Wicker is de Engelse benaming voor vlechtwerk. In Nederland werden vroeger al veel manden 
en gebruiksvoorwerpen gevlochten van het riet wat werd gekapt uit de waterkant. In het begin 
van de 20e eeuw begon men er ook meubels te maken. Men verwijderde de schil van het riet, 
zodat het een meer uniforme kleur kreeg en je het bovendien ook in leuke kleuren kon 
beitsen. Om de vraag aan te kunnen, begon men rotan vanuit Azië te importeren. Rotan wordt 
nog steeds veel gebruikt voor binnenmeubels, maar het is minder geschikt voor buiten. Daarom 
is dit tegenwoordig vervangen door weerbestendig wicker.  
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Bij Apple Bee gebruiken wij ons eigen Biculair® vlechtdraad. Dit is een HDPE-draad, die 
weerbestendig, kleurvast, recyclebaar en milieuvriendelijk is. Het draad wordt gevlochten om 
een aluminium frame, waardoor het tuinmeubel een zeer stevige constructie heeft.  We passen 
verschillende diktes en kleuren vlechtdraad toe in onze meubels. Zo werken we met  fijnere 
draden van 3 mm tot zelfs gigantisch draden van 20 mm!

Wist je dat al onze wicker tuinmeubelen met de hand 
worden gevlochten? Onze professionele vlechters zijn 
vaak meerdere dagen bezig met 1 meubel!

TUIN INSPIRATIE MATERIALEN

MILOU DINING
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COCOON DINING
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MATERIALEN TUIN INSPIRATIE  

LIGHT WEIGHT CONCRETE
Light Weight Concrete, ook wel lichtgewicht beton, is een vezelcementplaat die wordt gebruikt voor 
gevelbeplating. In de meeste vergelijkbare tafelbladen wordt gebruik gemaakt van een 
kernmateriaal dat niet op cementbasis is en een buitenmateriaal dat wel op cementbasis is. Het 
kernmateriaal zet op een andere manier uit dan het buitenmateriaal, waardoor het kan scheuren. 
Light Weight Concrete van Apple Bee heeft daar geen last van, omdat het kern- en het 
buitenmateriaal uit dezelfde grondstoffen bestaan. Die zullen op dezelfde manier uitzetten of 
krimpen en dus niet scheuren. 

Ons Light Weight Concrete is glasvezel versterkt beton. De minerale grondstoffen van beton in 
combinatie met het glasvezel maken het materiaal oersterk. LWC laat zich niet aantasten door regen 
en wind en kan zelfs de kou goed aan; het materiaal is getest in temperaturen tot -15 graden Celsius! 
Je vindt dit materiaal terug in onze koffie- en eettafels. Zo’n tafel ziet er super robuust uit, maar is veel 
lichter dan beton. Wel zo handig, als je graag de inrichting van je tuin verandert en je tuinmeubels op 
wilt bergen in de winter! 

Wist je dat Light Weight Concrete 100% niet capillair is? Dit betekent dat er géén vocht of vuil 
in het materiaal kan dringen en je het dus zelfs een jaar in de sloot kan laten dobberen! 
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BERKELY + DEL MAR DINING
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MATERIALEN TUIN INSPIRATIE  

ROPE
In de trends voor 2020 kwam het natuurlijk al naar voren; rope is niet meer weg te denken uit 
de tuinen van nu. Zoals de naam al zegt zijn het tuinmeubelen gemaakt van touw, dat speciaal 
is ontwikkeld voor buitengebruik. Het rope wat wordt gebruikt bij Apple Bee voor tuinmeubels 
is gemaakt van olefin vezels met een PVC binnenkern. Deze binnenkern versterkt het rope, 
waardoor rekken begrenst is en jouw meubel dus niet verder uit kan rekken. Je wordt dus gelijk 
goed opgevangen door het rope wanneer je gaat zitten in jouw tuinmeubel! 

Omdat rope bijzonder sterk, onderhoudsvriendelijk en duurzaam is, is het goed bruikbaar voor 
tuinmeubelen. Bovendien droogt het snel. Het rope van Apple Bee is ook nog eens 
UV-bestendig, waardoor het niet verkleurt in de zon! 

Wist je dat we voor 1 Jakarta dining arm chair 126 meter polyester touw nodig hebben?
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ALUMINIUM
Aluminium is het laatst ontdekte metaal dat in het dagelijks leven gebruikt wordt. Dat komt omdat 
aluminium niet in zuivere vorm in de natuur voorkomt, maar altijd in verbinding is met andere stoffen. 
Vroeger was aluminium dan ook heel erg duur, zelfs duurder dan zilver en goud. Keizer Napoleon was erg 
geboeid door het zilverkleurige ‘metaal’ en kreeg er een servies van cadeau. De keizer vond dit materiaal zo 
bijzonder dat alleen de belangrijkste gasten van dit servies mochten eten; de andere gasten moesten van 
de ‘gewone’ gouden borden eten. 

Later werd een makkelijkere manier ontdekt om aluminium te maken. Hierdoor werd aluminium steeds 
goedkoper en werden er meer spullen van gemaakt.  Aluminium is erg licht in gewicht en ook nog eens 
roestvrij, waardoor het perfect is voor tuinmeubels. Het materiaal wordt vaak gebruikt in combinatie met 
andere materialen, zoals wicker, teakhout en rope. 

Wist je dat al ons aluminium wordt gepoedercoat om het een gewenste kleur te geven? In tegenstelling 
tot natlakken hoeven hier geen oplosmiddelen aan toegevoegd te worden. Bovendien kan restpoeder 
gewoon opnieuw worden gebruikt. Door het poedercoaten ontstaat een laag die het materiaal 
beschermt tegen verschillende weersinvloeden. 
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MATERIALEN TUIN INSPIRATIE  
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DELGADO LOUNGE
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KUSSENS
Je tuinmeubel is natuurlijk niet af zonder tuinkussens! Wij hebben bij Apple Bee twee 
verschillende kussenkwaliteiten, namelijk de standaard en de BEE WETT® kussens. Beide 
kussens zijn zeer comfortabel, maar de BEE WETT® kussens bieden meer gebruiksgemak en zijn 
weerbestendig.  

Onze kussenhoezen zijn 100% Olefin. Olefin werd voor het eerst vervaardigd in Italië in 1957. 
Een getalenteerde chemicus was de eerste die de olefin vezels samenstelde. De productie van 
de stof is milieuvriendelijk: het proces van het maken van deze stof levert weinig afval op en de 
vezel is 100% recyclebaar. 
 
De zachte, lichtgewicht stof is perfect voor buitengebruik. De stof is sterk, slijtvast en vuilaf-
stotend. Olefin is uv-bestendig en kleurecht, waardoor de kleuren jarenlang helder en mooi 
blijven. En niet geheel onbelangrijk: het heeft de OEKO-TEX® certificering en is vlam vertragend. 

Wist je dat de stof Olefin in staat is om meer dan 
97% van de UV-straling te blokkeren?

MATERIALEN TUIN INSPIRATIE  

COCOON LOUNGE
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HOT STUFF TUIN INSPIRATIE

HOT
STUFF

ROOTY - EETBANK
Wie denkt dat er alleen stoelen om een eettafel 
kunnen, heeft het mis! Het was al een trend, nu 

is het een begrip: de eetbank
Deze Rooty eetbank maakt de eethoek in je tuin 
niet alleen sfeervol, je bespaart ook nog eens 

ruimte.  

SIERKUSSEN - 
FOREST BREEZE 45X45 CM 
Fleur je lounge set op met een 
leuke set kussens! Deze Forest 
Breeze kussens geven wat extra 
kleur en verhogen ook nog eens 
het comfort van je lounge set. 

JAKARTA - DINING TUINSTOEL
De Jakarta dining stoelen zijn niet alleen een lust 
voor het oog, ze zijn ook nog eens erg praktisch.  

De stoelen zijn licht in gewicht, stapelbaar en 
dus makkelijk om mee te nemen. Verkrijgbaar in 
het zwart, groen, geel én lichtgrijs is er altijd wel 

eentje in jouw stijl!

LUC - LOUNGE STOEL HOGE RUGLEUNING
Vroeger werden vaak een houten bank en soms 
wat rieten stoelen in de tuin geplaatst om op te 
‘loungen’. Comfortabel? Niet per se. Gelukkig 
zijn er genoeg ontwikkelingen geweest. En zeg 
nou zelf, deze Luc lounge stoel ziet er toch 
super comfy uit?!
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ZARA - DINING TUINSTOEL
De Zara eetstoel heeft een speels en transparant 

effect door de vakkundig geweven en geknoopte 
Biculair® draden. Je zou het bijna macramé-kunst 

noemen! De Zara eetstoel is stapelbaar en
 daarom gemakkelijk mee te nemen en op te 

bergen. 

TWIGGY - BIJZETTAFEL
Op zoek naar een duurzaam bijzettafeltje dat écht overal bij 
past? Dan zit je met dit tafeltje zeker goed! De gehele 
Twiggy collectie is gemaakt van onbewerkte, natuurlijke 
teakhouten boomstammetjes, die eerder niet werden 
gebruikt voor het produceren van meubels. Weggooien is 
zonde, wij geven het een tweede ronde! :)

TUIN INSPIRATIE WAAROM BEEWETT®? 

Onze meubels worden opgebouwd uit de beste materialen. Dat geldt zeker ook voor 
de kussens! Veel van onze collecties hebben BEE WETT® kussens die naast dat ze 
heerlijk zitten, ook nog eens weerbestendig zijn. De naam zegt het al: “our cushions can 
be wet” en dat lichten we graag toe!

NOOIT MEER SJOUWEN
Ken je dit moment? Je buienalert op je telefoon gaat af. Over 10 minuten komt er een hevige 
stortbui en de kussens van je tuinset liggen nog buiten. Hup, snel schoenen aan en de tuinkussens 
naar binnen brengen! Met de weerbestendige BEE WETT® kussens hoef jij je niet meer druk te 
maken over eventuele buitjes die kunnen vallen en scheelt het je gesjouw met de kussens van hot 
naar her. BEE WETT® kussens drogen veel sneller op dan gewone kussens! Maar hoe kan dat dan?

WAAROM BEE WETT®?
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DE KUSSENHOEZEN
De hoezen die om de BEE WETT® kussens zitten, zijn gemaakt 
van Olefin. Deze stof is uitermate geschikt voor buitengebruik. 
Hij is waterafstotend, slijtvast, rekbaar, kleurecht, vlekbestendig 
en ook nog eens duurzaam. Daarnaast licht van gewicht en erg 
zacht. Hét perfecte comfort voor in jouw tuin! 

TIP: Mocht je de kussens toch graag een keer willen wassen, dan 
is dat geen probleem. De hoezen zijn makkelijk afneembaar. Je 
kunt de hoezen in de wasmachine op een fijnwas-programma 
(maximaal 30 graden) of in een lauwwarm sopje met de hand 
wassen. Gebruik nooit bijtende, agressieve wasmiddelen en 
spoel de kussenhoezen altijd na met ruim schoon water! 

Stop de kussenhoezen niet in de centrifuge of droger en strijk ze 
niet. Om de hoezen weer zo strak mogelijk om de vulling te laten 
zitten, kun je de hoes direct na het wassen zo nat 
mogelijk weer om de vullingen doen. 

DE VULLING
In onze standaard kussens zit standaard schuim. Deze vulling geeft een heerlijk comfort, maar 
is helaas niet waterdoorlatend. Na een regenbui blijft het water ook in de kussens staan. Deze 
kussens moet je dus opbergen in een droge, van zonlicht afgesloten plek. Hiermee 
voorkom je dat er vocht, en zo uiteindelijk zelfs schimmelvorming in het kussen ontstaat. 

De BEE WETT® kussens bevatten daarentegen quick dry foam. Dit materiaal heeft een aantal ei-
genschappen die ervoor zorgen dat het perfect is voor buitengebruik. Zo is het schuim vochtre-
gulerend, kan het niet rotten en kan er geen schimmel ontstaan. Dit komt door de open celstruc-
tuur die is verwerkt in het schuim in combinatie met het open weefsel aan de onderzijde van het 
kussen, waardoor (regen)water gemakkelijk door het kussen heen loopt. Deze open celstructuur 
zorgt voor een goede luchtcirculatie, waardoor het kussen snel droogt.

WAAROM BEEWETT®? TUIN INSPIRATIE  
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  TUIN INSPIRATIE WAAROM BEEWETT®?

JARENLANG GENIETEN
Het juiste onderhoud zorgt ervoor dat je de levensduur van jouw kussens verlengt! Hierbij tips 
van onze kussenexpert:

• Verwijder gemorste (vloei)stoffen direct, zodat ze niet eerst kunnen intrekken. Dit doe je heel 
gemakkelijk af met wat vloeibaar (af)wasmiddel of verdund (!!!) schoonmaakazijn.

• Borstel vuil van je kussen voor het zich in het stofweefsel kan nestelen. 

• Gebruik je je BEE WETT® kussens een langere tijd niet, berg ze dan het liefst binnen op. Zo 
voorkom je viezigheden op de kussens.  

• Knoei je wat van je lekkere (speciaal) biertje op je kussen? Geen paniek! Dit verwijder je  
gemakkelijk met wat vloeibaar (af)wasmiddel of verdund (!!!) schoonmaakazijn.

• Lekker old-school barbecueën met echt houtskool. Een stukje houtskool wat op je kussen 
is gevallen - niet brandend natuurlijk! -, kan lelijke vlekken geven. Wat je dan het beste kunt 
doen, is de houtskool opzuigen met een stofzuiger en daarna schoonmaken met een  
vloeibaar (af)wasmiddel. 

• Valt er een stukje chocolade op je kussen, dan kun je dit het beste schoonmaken met wat  
ossengalzeep. Maak de vlek nat en wrijf met het ossengalzeep hier overheen. Laat dit even 
inwerken. Spoel het vervolgens uit met (koud) water. Ditzelfde kun je toepassen bij vruchten-, 
inkt-, wijn-, vet-, en make-upvlekken. 
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ROBINSON LOUNGE
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KOELEN IN DE TUIN TUIN INSPIRATIE  
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KOELEN IN DE TUIN
  TUIN INSPIRATIE KOELEN IN DE TUIN

Hoewel de trend van een bar set op het terras of balkon al langer bestaat in de VS, 
heeft óók Europa sinds kort ontdekt hoe gezellig het kan zijn om te dineren of borrelen 
aan een bartafel. Onze Milou bar set is voorzien van twee multifunctionele aluminium 
bakken met deksel. Leuk voor een plantje, ijsblokjes of om je salades voor de barbecue 
te serveren! 

Om je alvast in de zomerse sfeer te brengen, tref je hieronder het recept voor een frisse 
salade. Eet smakelijk!

INGREDIËNTEN

HOW TO?
Was de groene appel, komkommer en sla, verwijder het klokhuis van de appel en snijd de 
komkommer en appel in kleine stukjes. Snijd de brie in plakjes. Doe de sla in een grote schaal. 
Verdeel de appel, komkommer, brie, noten en cranberries over de sla. 

Ga vervolgens aan de slag met de vinaigrette. Pak hiervoor een hoge beker/glas. Doe alle 
ingrediënten in de beker en mix het met een garde door elkaar. Breng op smaak met wat peper 
en zout. Verdeel vervolgens de vinaigrette over de salade en meng alles goed door elkaar. 

Bewaartip: als je de salade van tevoren maakt, kun je deze in één van de aluminium bakken van 
de Milou barset bewaren. Deze kunnen gewoon met deksel in de koelkast. Zo kun je direct aan 
tafel als de barbecue aangestoken wordt!  

• 1 groene appel
• 1 grote zak veldsla
• 1/2 komkommer
• een puntje brie
• een handje gedroogde cranberries
• een handje gemengde noten

Voor de salade

• 3 eetlepels extra vierge olijfolie
• 1 eetlepel witte wijnazijn
• 1/2 eetlepel honing
• peper en zout naar smaak

Voor de vinaigrette
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TWIGGY LOUNGE

Duurzaamheid wordt meer en meer een manier van leven. De afvalberg groeit non-stop. Bij Apple Bee willen we 
graag een stapje extra zetten en zijn we bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Laat je inspireren door deze duurzame collecties. 

EEN DUURZAME KEUZE TUIN INSPIRATIE

In de afgelopen 20 jaar dat wij actief zijn, hebben we veel geleerd over de tuinmeubelbranche en de industrie. Iedere dag zoeken we naar 
nieuwe mogelijkheden. En zo kwamen wij er na verloop van tijd achter dat takken van de teakboom niet werden gebruikt voor het 
vervaardigen van meubels. Wij vonden dit zonde en wilden hier graag iets mee gaan doen ... De takken werden niet gebruikt omdat het vaak 
te kleine en smalle stukken waren. Wij zijn gaan experimenteren om deze takken toch te gebruiken.  Dit heeft geresulteerd in twee mooie, 
duurzame collecties. Namelijk de Rooty en de Twiggy!
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https://applebee.nl/collectie/twiggy-lounge/


EEN DUURZAME KEUZE TUIN INSPIRATIE

ROOTY LOUNGE
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De collectie heeft een vriendelijke prijs en is ook nog eens 
uniek. De takken kunnen namelijk door verschillende 
weersinvloeden meer leven dan het normaal gebruikte 
teakhout.  Er ontstaan hierdoor meer (haar)scheurtjes in 
het meubel. Dit kan geen kwaad en geeft de meubels 
juist een unieke, rustieke look.   

ROOTY DINING
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https://applebee.nl/collectie/rooty-lounge/
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NEED OUR HELP?

Wij hebben in juni een lounge set van Apple Bee gekocht, maar nu heeft onze hond 
aan één van de zitkussens geknabbeld. Is het mogelijk om bij jullie een nieuwe hoes te 
bestellen voor het zitkussen?
In sommige gevallen is het mogelijk om vervangende hoezen of kussens te bestellen. Omdat wij 
een groothandel zijn en werken met dealers, kun je deze vraag het beste stellen aan de dealer 
waar jij je meubels hebt gekocht. Geef hierbij alvast aan om welk kussen het gaat en stuur een 
duidelijke foto mee. Zij kunnen jullie verder helpen!

Waar kan ik een overzicht van de Apple Bee dealers vinden?
Op onze website zijn onze dealers terug te vinden: https://applebee.nl/dealers/
Door je woonplaats of postcode in te vullen, zie je de dichtstbijzijnde Apple Bee dealers. 

4 jaar geleden heb ik een Apple Bee lounge set gekocht met BEE WETT® 
weerbestendige kussens. Ik ben er nog steeds super blij mee! Vandaag heb ik de 
kussens binnengehaald om op te slaan op onze zolder. Kan ik de hoezen wassen?
Jazeker, je kunt de hoezen in de wasmachine wassen! Gebruik een fijnwas-programma 
(maximaal 30 graden) . Met de hand wassen kan ook in een lauwwarm sopje. Gebruik nooit 
bijtende, agressieve wasmiddelen. Spoel de kussenhoezen altijd na met ruim schoon water. Om 
de waterafstotende laag van de hoezen te behouden, kun je aan het laatste spoelwater nog wat 
Harmisol o.i.d. toevoegen.

Stop de hoezen niet in de centrifuge of droger en strijk ze niet.  Om het kussen weer zo strak 
mogelijk om de vulling te krijgen, kun je de hoes direct na het wassen, zo nat mogelijk, om de 
vullingen doen. Bij grotere kussens adviseren wij deze iets dubbel te vouwen bij het 
verwijderen of aanbrengen van de kussenhoezen. Hiermee voorkom je dat de rits kan 
uitscheuren door teveel spanning.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS TUIN INSPIRATIE  

Wij ontvangen ontzettend veel vragen over onze tuinmeubels en materialen. Om jou 
wat op weg te helpen, hebben wij de meest gestelde vragen samengevat in deze 
veel gestelde vragen rubriek. Succes!
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  TUIN INSPIRATIE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

De koude dagen komen eraan en wij begrepen dat het beter is om de lounge set 
’s winters binnen op te slaan, maar dat dit niet noodzakelijk is. De lounge set van Apple 
Bee die wij hebben, is gemaakt van vlechtwerk. Wat raden jullie aan voor deze set?
Onze meubels zijn gemaakt met een vlechtdraad die geschikt is om het hele jaar buiten te staan. 
Biculair® vlechtwerk is een duurzame rotan-imitatie (HDPE) die weerbestendig, kleurecht en 
100% recyclebaar is. Wel adviseren wij om de kussens binnen te bewaren wanneer deze lange 
tijd niet worden gebruikt, deze kunnen namelijk vuil worden. Mocht je ook de mogelijkheid 
hebben om je tuinmeubels binnen op te bergen, dan is dit ook zeker aan te raden om de 
levensduur van de set te verlengen. Hoe minder vuil kan hechten aan je meubel, hoe beter 
natuurlijk. 

Laat je de  meubels wel buiten staan, dan kun je ze in het voorjaar eenvoudig schoonmaken met 
wat lauwwarm water met zachte zeep en een zachte borstel. Daarna goed afspoelen met ruim 
schoon water.

Onze Apple Bee teakhouten lounge set heeft een warmbruine ‘antique finish’. Deze set 
willen we graag in de oorspronkelijke kleur behouden. Hoe kunnen we dit het beste 
realiseren? 
Voor het onderhoud van onze teak meubels zijn een aantal onderhoudsproducten ontwikkeld. 
Voor de Antique finish is er een ‘Teak Colour Restore’, waarmee de meubels hun oorspronkelijke 
warmbruine kleur behouden. Om de meubels schoon te maken, is er een ‘Teak Cleaner’. 
Voor een extra beschermlaag of onderhoud van ons naturel teak is er de ’Teak Shield’. Deze 
producten kunnen eventueel al direct na aankoop gebruikt worden. 
Onze onderhoudsproducten kun je bij de Apple Bee dealer bestellen.
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Onze loungeset staat het hele jaar 
buiten. Klopt het dat de BEE WETT® kus-
sens ook het gehele jaar buiten 
kunnen blijven liggen?
Onze BEE WETT® kussens zijn geschikt om 
het hele jaar buiten te liggen. De kussens zijn 
namelijk gemaakt van quick dry schuim, wat 
weer-, vocht- en schimmelbestendig is. 
Ook droogt het schuim veel sneller dan 
standaard schuimvullingen. Ondanks dat de 
kussens geschikt zijn voor buiten, kunnen 
deze natuurlijk wel vies worden door regen, 
vogeluitwerpselen, e.d. Daarom raden wij aan 
om de kussens, indien mogelijk, naar binnen 
te halen in het najaar. Zo voorkom je 
viezigheden en kringen op je kussen en 
verleng je de levensduur van het kussen!

Let op: anders dan bij BEE WETT® kussens 
moet je standaard kussens wel beschermen 
tegen een regenbui en dus opbergen!  

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS TUIN INSPIRATIE  

Kan ik mijn lounge set in de winter afdekken met een meubelhoes?
Dat kan, maar wij adviseren dit niet. Door het gebruik van een hoes gedurende een lange periode 
bestaat de kans dat een meubel niet meer kan “ademen” door condensvorming. Hierdoor ontstaan er 
afdrukken en/of vervelende (schimmel)vlekken op je tuinmeubel, die je er niet meer afkrijgt.  
Je Apple Bee tuinmeubel is van dusdanige kwaliteit dat het onafgedekt buiten kan blijven staan. Aan 
het begin van het seizoen maak je de meubels schoon en kun je er weer volop van genieten! 

Wij raden wel aan je kussens binnen te laten overwinteren, zodat ze niet vies worden. Mocht je de 
mogelijkheid hebben om je tuinmeubels binnen op te bergen, dan adviseren wij dat zeker. Een droge 
en vorstvrije plek komt de levensduur van elk meubel en kussen ten goede. 
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Volg ons op 

SOCIAL MEDIA

Altijd op de hoogte zijn van onze
laatste ontwikkelingen, feiten en meer?

facebook.com/applebeeoutdoorfurniture

@applebeeoutdoorfurniture

linkedin.com/company/apple-bee-outdoor-furniture
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pinterest.com/applebeeoutdoorfurniture

https://www.instagram.com/applebeeoutdoorfurniture/
https://www.facebook.com/applebeeoutdoorfurniture/
https://www.linkedin.com/company/apple-bee-outdoor-furniture/
https://www.pinterest.com/applebeeoutdoorfurniture


MIS DE VOLGENDE UITGAVE NIET!

De Slof 18
5107 RJ Dongen

+31 (0)76 572 8000

WWW.APPLEBEE.NL

https://applebee.nl

