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Apple Bee 2019
Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet ervan te genieten. Genieten is nou juist waar het om draait bij de
nieuwe collecties van Apple Bee. Dit jaar komen we opnieuw met een divers en vernieuwend aanbod tuinmeubelen. Meer dan 10 collecties, gemaakt van zeer uiteenlopende materialen, zijn toegevoegd aan ons
assortiment. Dit geeft een gevarieerd beeld, van strakke aluminium sets tot aan robuuste teakhout met een
natuurlijke uitstraling. Laat je verrassen door opvallende designs die gelijk in het oog springen, zoals de uitbreiding op de geliefde Cocoon en Milou collectie. Maar vergeet zeker de Rooty en Twiggy lounge niet. Deze
collecties zijn gemaakt van bewerkte teak takken, waarmee Apple Bee een duurzame keuze maakt en een
volledig nieuwe look introduceert in tuinmeubelland!

Sako Wijma

designer Apple Bee
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Pleasure, Leisure…
Apple Bee design is pure Pleisure
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OVER ONS

VAN VLECHTWERKSPECIALIST
NAAR VRIJETIJDSVAKMAN

D

e passie voor tuinmeubelen zat er bij Sako en Tineke al vanaf jongs af aan in. Dit kan ook haast niet
anders met een vader die zijn leven lang heeft gewerkt in de meubelbranche.

Sako kwam er na

zijn studie binnenhuisarchitectuur al snel achter dat je als ontwerper pas écht tot je recht komt
wanneer je eigen ontwerpen maakt. Met deze gedachte sloegen broer en zus in 1993 de handen

ineen en richtten samen Double You Meubelcollectie B.V. op. Met ieders eigen kwaliteiten vormde dit een
vruchtbare basis voor een nieuw familiebedrijf met innovatieve producten. Daar waar Sako verantwoordelijkheid
draagt voor het ontwerpen van nieuwe collecties, bekommert Tineke zich voornamelijk om de inkoop, stuurt de
medewerkers aan en is ze altijd op zoek naar innovatieve ideeën ten behoeve van een efficiëntere bedrijfsvoering.

Oorspronkelijk is Apple Bee begonnen als vlechtwerkspecialist voor binnenmeubelen, maar in 1998 werd de
officiële overstap gemaakt naar een eigen merk buitenmeubelen. Een tuinmeubelmerk met een uniek design van
Nederlandse bodem was geboren. Sako Wijma, designer bij Apple Bee, weet ieders wensen te vertalen naar
verrassende ontwerpen. Hij bedenkt en ontwikkelt alle meubelen zelf, waardoor Apple Bee gegarandeerd uniek is
in zijn klasse. Door originele ontwerpen is Apple Bee sinds 1998 een toonaangevend merk in de tuinmeubelbranche
geworden.

Oog hebben voor elkaar staat bij Apple Bee hoog in het vaandel. Een kwaliteitsproduct betekent voor Apple Bee niet
uitsluitend gebruik maken van de beste materialen. Het staat ook voor aandacht hebben voor de omstandigheden waarin
de meubels gemaakt en verkocht worden. Het dagelijkse contact met de leveranciers in Azië, inspelen op de wensen
van haar klanten en zorgen voor een correcte klachtafhandeling zijn hier enkele voorbeelden van. Door te investeren in
haar relaties en samenwerkingen bereikt Apple Bee een constant én hoog kwaliteitsniveau. Dat menig relatie al meer dan
20 jaar teruggaat, bewijst het succes van deze investeringen. Voor Apple Bee is het vanzelfsprekend om met de beste
materialen te werken, zoals teakhout, hoogwaardig aluminium en handgeweven vlechtwerk. De productie van het vlechtwerk en het aluminium vindt ‘in huis’ plaats. Dit betekent dat Apple Bee niet afhankelijk is van externe toeleveranciers.
Zo kan Apple Bee de kwaliteit waarborgen en zelf de designs ontwikkelen. Alle zit- en rugkussens beschikken over een
uitstekend zitcomfort. Bovendien biedt Apple Bee de keuze voor de unieke Bee Wett-technologie, die ervoor zorgt dat
het schuim van de kussens geen vocht opneemt.
De visie van Apple Bee is om jou zo lang mogelijk te laten genieten van jouw tuinmeubelen. Door juiste samenwerking,
gebruik van kwaliteitsmateriaal en innovatief design is Apple Bee in staat om duurzame tuinmeubelen aan te bieden.
Hierdoor kun jij in je vrije tijd nog jarenlang plezier van hebben van jouw Apple Bee buitenmeubelen. Op deze manier
voegt Apple Bee plezier (pleasure) en vrije tijd (leisure) samen tot ’Pleisure Design’.
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Groen is het nieuwe grijs!
Cocoon Daybed

COCOON DAYBED
Na het bewezen succes van de Cocoon collectie die we in 2018 in een verfrissend vernieuwde
versie hebben uitgebracht, volgt nu een logische uitbreiding daarop met als motto: “bigger
is better”. Het Cocoon Daybed heeft een indrukwekkende diameter van maar liefst 220 cm.
en ligt vol met fraaie groene loungekussens. Vanzelfsprekend biedt het gigantisch formaat,
ruimschoots plaats aan twee personen. Ondanks het formaat blijft het Daybed verrassend
makkelijk verplaatsbaar dankzij het mee gevlochten scheepstouw.
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COCOON DAYBED
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COCOON DINING
De Cocoon loungeset heeft versterking gekregen
in de vorm van een dining armstoel. Designer Sako
Wijma heeft een verrassend slank en uitgesproken
vormgegeven stoel ontworpen, waarbij de typische

Cocoon Dining

ronde Cocoon vormen bijzonder fraai tot hun recht
komen. Het robuuste karakter krijgt extra accent door
de stevige, aluminium rugleuning, die vloeiend doorloopt in de armleuningen. Het 20 mm. dikke Mocca
vlechtwerk is dankzij de modernste vlechttechnieken
verfijnd in de aluminium armleuning gevlochten. In
de premium line wordt de Cocoon armstoel geleverd
met een weerbestendig BEE WETT® kussen.

Joie de Vivre - Dining table
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COCOON
LOUNGE

Cocoon Lounge

Soul - Coffee table
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COCOON LOUNGE
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COCOON + SOUL

SOUL
Dit hippe bijzettafeltje is verkrijgbaar in drie verschillende maten. Met
zijn ronde, slanke vormen brengt hij schoonheid en leven in de brouwerij. De gebruikte materialen zijn waterproof, onderhoudsvriendelijk en
daarmee zeer geschikt voor buitengebruik. Bovendien zijn zowel het
light weight concrete blad als het aluminium frame lekker licht, zodat je
31 x

dit tafeltje gemakkelijk verplaatst. Door de verschillende maten te com-

74 cm.

bineren, kun je heel flexibel creëren en variëren. I know you’ve got Soul!

38 x

54 cm.

Lightweight concrete
hamerslag motief

Groen is het nieuwe grijs!

Mocca, 20 mm. round core!
45 x

EVERGREEN
Terug

van

weggeweest!

Niet

voor

niets

is

de

Cocoon

opnieuw opgenomen in de collectie van Apple Bee en ditmaal in een geheel eigentijds jasje. Geïnspireerd op de veilige,
geborgen cocon, waarin een rups transformeert naar een prachtige
vlinder. Fraaie groene loungekussens met BEE WETT® technologie, in combinatie met het uitzonderlijk dikke Biculair® vlechtdraad van maar liefst 20 mm! Nog steeds in de typerende ronde
vorm die Sako Wijma bij het eerste Cocoon-ontwerp zo prachtig
wist te realiseren. Je eigen geborgen plekje in de tuin of op het
terras.

34 cm.

DIKKE VLECHTDRAAD
De 20mm dikke draad wordt handmatig en met grote inspanning
strak om het aluminium frame gevlochten. Eenvoudig is anders,
maar door jarenlange ervaring en werkend met de meest vakkundige
vlechtexperts, heeft Apple Bee zich deze verfijnde vlechttechniek
eigen gemaakt. Bij de nieuwe vlechtdraad wil de ontwerper het
idee meegeven van gevlochten rotanstokken. Het mee gevlochten
scheepstouw geeft de Cocoon niet alleen zijn unieke karakter, maar is
eveneens zeer praktisch om het meubel makkelijk te verplaatsen. De
Cocoon is letterlijk en figuurlijk dé evergreen van Apple Bee!
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FFF Lounge

Twiggy - Coffee table

FFF

FORM FOLLOWS FUNCTION
FFF staat voor Form Follows Function (vorm volgt functie). Dit principe is sinds het begin van de 20ste eeuw een begrip in de moderne architectuur en industriële
vormgeving. Het wil zeggen dat het ontwerp van een bouwwerk of product voortvloeit uit -of gebaseerd wordt op- de beoogde functie of het uiteindelijke gebruik.
Dit principe heeft bij Apple Bee geresulteerd in een vernieuwde uitvoering van deze lounge set. Alles is groots en meeslepend in deze set; de zitting is maar liefst
één meter diep en het vlechtdraad 20mm dik. Extra dikke kussens in een luxe, fluffy uitvoering maken de set af. In het royale formaat kun je verdwijnen in luxe en
comfort. De FFF is daarmee uitermate geschikt om écht te loungen. In de loungestoel kun je bijvoorbeeld
gemakkelijk met twee personen genieten; als dat geen Form Follows Function is!

Dit extreem dikke vlechtdraad vergt eene bijzondere vlechttechniek, die alleen de beste vlechters
beheersen. De ambachtslieden vlechten iedere draad 1 voor 1 handmatig in. Je haalt met FFF dus een
echt staaltje ambachtskunst in huis.
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MILOU LOUNGE

MILOU
LOUNGE
De meisjesnaam Milou betekent zacht en vriendelijk. Dit gaat zeker op voor deze parel in de
Apple Bee collectie. Het Biculair® vlechtdraad
van de Milou heeft de uitstraling van wilgenteen. Dit vlechtwerk wordt omlijst door een zwart
gepoedercoat frame met gebogen lijnen, waaraan

Milou Lounge

Milou haar chique, moderne look ontleent.

Normaal gesproken wordt het frame verstopt
onder het vlechtwerk, maar voor de Milou heeft
ontwerper Sako Wijma het frame juist zichtbaar gemaakt. Dit maakt het meubel extra spannend. Door
het vriendelijke formaat is Milou ook geschikt voor
een balkon of kleiner terras.

Soul - Coffee table
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MILOU DINING

FULL TEAK

Milou Dining
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Lightweight

concrete top

Milou Dining
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JUUL
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Juul Dining

JUUL

LOUNGE & DINING

Vervaardigd uit de meest kwalitatieve materialen verdient de Juul een ereplaats op jouw
favoriete plek in de tuin. Innovatie en duurzaamheid kenmerken de collectie van Apple
Bee waar de Juul hét ultieme voorbeeld van is. Een ode aan Deense designers als Borge
Mogense, Hans Wergner en Arne Jakobsen. Zij verstonden als geen ander de kunst van het
weglaten. Geen toeters en bellen, maar eenvoud, schoonheid en functionaliteit. Juul laat je
onze nieuwe kijk op traditioneel vlechtwerk zien. Met brede banden, fraaie kleur-combinaties
en uitgevoerd in een hoogwaardige weersbestendige kwaliteit. Ervaar een oase van rust,

Ook verkrijgbaar in
naturel

verpakt in tijdloos Scandinavisch design.					
Juul dining stoel met arm,
natural belt
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Juul Lounge
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PALERMO + OXFORD
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Oxford - Dining table

Palermo Dining

PALERMO + OXFORD
Stevig vlechtwerk met perfecte vormen maakt van de Palermo een
diningstoel van een verfijnde klasse. Vanuit iedere hoek weer
andere gebogen lijnen, wat niet alleen het zitcomfort, maar zeker ook
zijn uitstraling flatteert.

Biculair® vlechtwerk
Zo’n 20 jaar geleden introduceerde Apple Bee een imitatie vlechtdraad Biculair®
gemaakt van HDPE (high density polyethylene). Enkele voordelen van Biculair zijn
de lange levensduur, het comfort en gebruiksgemak. Bovendien is het prima
recyclebaar.
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SQUARE +
OXFORD

SQUARE

Een pareltje v oor b
in

nen en buiten!

Square Dining
Oxford - Dining table
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SQUARE
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SQUARE
DINING

SQUARE
In de Square collectie is goed te zien dat Apple Bee een
innovatief en creatief bedrijf is. Niet alleen op het gebied van
design, maar ook op het gebied van materialen, zoals hier het
vlechten met brede banden. Apple Bee is hierin trendzetter geweest.
Doordat de banden elkaar overlappen, is het vlechtwerk bijzonder
stevig en krijgt het meubel een unieke en eigentijdse uitstraling.

Krachtig teakhout met opvallend zogenaamd ’belt-weaving’ vlechtwerk
geven deze diningstoel zijn stoere karakter. Het BEE WETT® kussen

PREMIUM LINE

uit de premium line geeft ultiem zitcomfort en daarnaast is de Square

De BEE WETT® technologie zorgt voor een goede doorlaatbaarheid van

natuurlijk perfect te combineren met antique finish eettafels.

vocht in de kussens en voorkomt dat schimmels ontstaan in het kussenschuim. Zelfs na een flinke regenbui zijn de kussens al weer snel droog.
Square dining stoel - Belt pavement
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Square dining stoel - BEE WETT® kussen
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ZARA
Kunstig geknoopte plantenhangers en wandkleden zijn weer helemaal in.
De vlechtdraden van de diningstoel Zara zijn net zo kunstig gevlochten en
geknoopt, waarmee een speels en transparant effect wordt bereikt. Je zou het
bijna Macramé-kunst kunnen noemen! Zara is gemaakt van gegalvaniseerd metaal
in de kleur ’White Blaze’. Zara is stapelbaar en dus eenvoudig op te bergen. Kies
je voor de premium line variant, dan geniet je bovendien van een uitneembaar
zitkussen met BEE WETT® technologie.

Zara Dining

Joie de Vivre - Dining table
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FLEUR
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Fleur dining

Juul - Dining table

FLEUR + JUUL
LOUNGE & DINING

Op één van de vele Parijse vlooienmarkten deden we de inspiratie op voor de Fleur.

De uitkomst is dat innovatie en traditie samenkomen in de liefelijke ver-

Een Thonet-achtig stoeltje verraadde zijn leeftijd door “slijtage” op het vlechtwerk.

schijning van de Fleur. Het zeer fijne vlechtwerk van de Fleur collectie is

Het originele bruine Kraft papier kwam door de ecru lak heen en dat maakte het

nauwgezet opgeschuurd, waardoor er op het vlechtwerk een mooie vintage

alleen nog maar mooier! De doorleefde jaren-30 charme hebben we in het her-

look is ontstaan. Het stoelkuipje krijgt in combinatie met de teakhouten

kenbare klassieke ontwerp gestopt en gemixt met ons eigentijdse weerbestendige

poten, die ietwat naar buiten staan, een romantisch maar speels karakter.

Biculair® kunststof vlechtwerk.
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LOMBOK + FLEUR
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FLEUR

+ LOMBOK
Wist je dat Lombok (Indonesië) volgens de overleveringen is ontstaan uit de Rinjani
vulkaan? Het verhaal gaat zo: Er was eens een draak die in het water leefde, een
waterdraak genaamd Rinji. Op een dag werd zijn territorium aangevallen door een
zwervende vuurdraak, genaamd Jani. Rinji verzette zich tegen indringer Jani en ze
vochten zo lang met elkaar dat ze in elkaar versmolten. Water en vuur werden samen land en zij creëerden een grote vulkaan: de Rinjani vulkaan. Op de vruchtbare
vulkaanbodem kon Moeder Natuur de prachtigste exotische planten en bomen laten
groeien en zo ontstond er vanuit geweld nieuw leven.

Deze samensmelting tussen verschillende materialen en vormen laat Apple Bee
ook in de Lombok eettafel zien. Het hardere, stoere lightweight concrete blad
wordt gecombineerd met de zachtere, ronde vormen van de teakhouten poten. Het
geheel versmelt tot een praktische, vriendelijk ogende eettafel. Zet er de lieflijke

Lombok - Dining table

Fleur stoeltjes aan en je hebt een match made in heaven!

Maak kennis met
lightweight concrete

LIGHTWEIGHT CONCRETE
De kern van lichtgewicht beton is een zogenaamde vezelcementplaat, die ook wordt gebruikt voor gevelbeplating. De toplaag is
een mix van cement, magnesium en lijm. Het magnesium zorgt
ervoor dat het materiaal licht van gewicht is, maar toch oersterk
blijft. Voor de afwerking van het tafelblad is gekozen voor een fraai
hamerslag-motief.
Lombok dining tafel,
220 x 100 cm.
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Elements XL Lounge

ELEMENTS XL

Leuk om te combineren!

Deze kubistische set is inmiddels een échte klassieker geworden. Ontwerper Sako Wijma vond het de hoogste tijd voor een
update. Hij heeft de Elements XL en totaal andere look en feel
gegeven zonder hierbij het kenmerkende model kwijt te raken.

Deze collectie geeft je het gevoel van het echte Bourgondische
buitenleven. Degelijk en groots met 15mm round core vlechtdraad in een warme, natuurlijke kleur. Genieten van het leven in
optima forma!
Pillow - forest breeze
Crete - 85 x 85 cm.
Round core 15 mm.
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CRETE
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PREMIUM LINE

PREMIUM LINE
BEE WETT TECHNOLOGIE
Crete - Coffee table
Apple Bee meubelen worden opgebouwd uit de beste materialen. Dit geldt zeker voor de kussens. BEE WETT® kussens zijn speciale weerbestendige kussens die je gewoon buiten kunt laten
liggen. De afneembare hoezen worden gemaakt van de best mogelijke stoffen die allen wasbaar
zijn. Naast waterafstotend is de stof ook gegarandeerd UV-bestendig. Anders dan bij gewone
kussenvullingen neemt de unieke BEE WETT® vulling geen vocht op. Het open weefsel aan de
onderzijde van het kussen zorgt voor een perfecte drainage. Dit zorgt ervoor dat het BEE WETT®
kussen spectaculair sneller droogt dan andere kussens. Daarnaast is de Olefin stof bestand tegen
rot en schimmels, UV-bestendig, vochtwerend, zacht en comfortabel. Bij de premium line zijn de
kussens voorzien van Bee Wett® technologie, wat ervoor zorgt dat de kussens weer snel droog
zijn na een fikse regenbui.

Onderhoud

CRETE

Al jaren genieten mensen van de onderhoudsvriendelijke BEE WETT®
kussens van Apple Bee. Door de stof goed te onderhouden, kun je

Het lijkt wel een blok beton, deze Crete! Eigenlijk is het dat

bijdragen aan een optimale levensduur van jouw kussens. Borstel vuil van

ook, maar dan lichtgewicht, gemaakt van LWC - lightweight

je kussen, voordat het zich in het weefsel van de stof kan nestelen en

concrete. Het blok staat op een teakhouten onderstel en is af-

laat gemorste (vloei)stoffen niet intrekken, maar verwijder ze direct. Geen

gewerkt met een mooi hamerslag-motief. Crete is verkrijgbaar

bijtende reinigingsmiddelen of chloor gebruiken. Je kunt de hoezen in

in verschillende afmetingen, zodat er bij iedere lounge set een

een sopje te week zetten en/of wassen op een fijnwas-programma op

passende tafel is. Ook een combinatie van meerdere tafels

maximaal 30 graden. Let op, altijd goed naspoelen! Om de waterafsto-

misstaat niet.

tende laag van de kussens te behouden, kun je aan het laatste spoelwater

70 x 70 cm.
DRAINAGE
Het open weefsel zorgt
ervoor dat vuil en vocht het
kussen verlaat.

nog wat Harmisol o.i.d. toevoegen. De hoezen mogen niet in de centrifuge, in de droger of gestreken worden. Zodra de wasmachine klaar is, de
hoes direct zo nat mogelijk weer om de vullingen doen zodat, door de
natuurlijke rek van de stoffen, deze weer mooi strak om de vulling spant.

Lightweight concrete
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85 x 85 cm.
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BERKELEY

DEL MAR

+ BERKELEY

Berkeley is de oudste campus van de Universiteit van Californië. Deze
campus wordt gezien als het paradepaardje van de Universiteit en staat
bekend als zeer kwalitatief en prestigieus. Hier studeren jonge, talentvolle mensen die stevig in hun schoenen staan!

De Berkeley tafel van Apple Bee bezit exact dezelfde eigenschappen
als de Berkeley Universiteit, namelijk kwalitatief én prestigieus! Presti-

Del Mar - Dining arm chair

gieus vanwege het toonaangevende en stoere design en kwalitatief
oersterk door het light weight concrete (lichtgewicht beton) tafelblad.

Het ontwerp van de Berkeley is geïnspireerd op onze succesvolle Oxford tafel en uitgevoerd in een nieuwe, eigentijdse versie. Het sfeervolle teakhout kent een lange traditie in tuinmeubelen en gaat hier
een samenwerking aan met stoer beton. De teakhouten poten van
de Berkeley tafel zijn afgewerkt met een luxe antique finish. Eetstoelen als Del Mar en Square uit het Apple Bee assortiment zijn prima te
combineren vanwege dezelfde antique finish van het teakhout en de
pavement stoffering die mooi aansluit bij het concrete tafelblad van
de Berkeley.

Berkeley - Dining table
47
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BERKELEY
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Light weight concrete - hamerslag motief
Het LWC tafelblad van de Berkeley is een echte bikkel die zich niet
laat aantasten door regen en wind. Hij heeft geen last van scheuren
of craquelé-vorming. Ook kou deert hem niet: de tafel is zonder
problemen getest in temperaturen tot -15˚ Celsius!

Meestal worden concrete tafelbladen gemaakt met steen-, alu- of
glasvezels als kernmateriaal met daaroverheen een cementmengsel,
wat scheurgevoelig is. Bij het LWC van Apple Bee zijn de kern en
de toplaag gemaakt van hetzelfde materiaal, waardoor het niet kan
scheuren.

LWC hamerslag motief

MIX &
&

MATCH

Del Mar + Berkeley

Square belt pavement + Berkeley
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DREAMER
LOUNGE
Een loungeset die past in de trend New Century
Modern. Deze trend combineert koele materialen als aluminium met warme materialen als hout en zachte stoffen.
Het naturelle teak is FSC® gecertificeerd. De kussenhoezen zijn waterafstotend en wasbaar voor langdurig
comfort. Vanwege de variëteit in modules, is de loungeset op te bouwen naar eigen grootte en wensen.

ONTDEK DE STIJL

New Century Modern

Dreamer Lounge
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Aluminium & teakhout
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PEBBLE BEACH
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PEBBLE BEACH

Pebble Beach

FOREST BREEZE
Design

De Pebble Beach forest breeze is een frisse verschijninig in je tuin. De combinatie
van kleuren en materialen zorgt voor het originele en jonge karakter van deze
moderne loungeset. Voor extra comfort kun je kiezen voor een hogere rugleuning.
Het teakhout in deze set draagt het SVLK keurmerk, wat aantoont dat je met de
Pebble Beach een eerlijk geproduceerd product in huis haalt. De waterdoorlaatbare
kussens met BEE WETT® technologie zorgen ervoor dat de kussens van de Pebble
Beach snel droog zijn na een flinke regenbui.

Multifunctioneel
De koffietafel van de Pebble Beach kan door middel van een uitvouwbaar mechanisme in een handomdraai worden omgetoverd naar een comfortabele eettafel. De
enige vraag die overblijft is of je wilt loungen of lunchen. Schuif je gezellig bij ons
aan?
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DELGADO LOUNGE
Stoer en krachtig, maar toch subtiel. Het indrukwekkende eigen karakter van
de Delgado loungeset wordt getypeerd door de gebogen lijnen in de rug van
de loungestoel en sofa. Het frame is gemaakt van aluminium en afgewerkt
in de matte kleur antraciet. De combinatie met de lichtgrijze kussens en de
zilverkleurige aluminium buisjes in de rug van het meubel, geeft de Delgado
een luxe uitstraling. De koffietafel beschikt over een oersterk lichtgewicht concrete bovenblad, eveneens afgewerkt in de kleur lichtgrijs.

Delgado Lounge
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LONG ISLAND
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LONG ISLAND
LOUNGE

Long Island Lounge

Robuuste teakhouten balken, samengesmolten tot een stoer en
tijdloos loungemeubel. De antique finish die is aangebracht op
het teakhout geeft deze set een zeer stijlvol karakter. De smalle
kieren tussen de teakhouten latten staan garant voor de mooie
strakke lijnen die over het meubel lopen. Het slanke aluminium
frame aan de onderkant van de loungeset zorgt voor contrast
met de robuuste bovenkant. De donkergrijze BEE WETT® kussens maken het geheel af. Optioneel is het teakhouten tafeltje
dat tussen de banken in geplaatst kan worden. Om te zorgen
dat de mooie kleur van de Long Island bewaard blijft, adviseren
wij u om Teak Color Restore Antique te gebruiken (p. 80). Wil je
het meubel liever patina grijs laten kleuren? Gebruik dan Teak
Shield om te zorgen dat het meubel mooi egaal verkleurt, zonder
tussenkomst van schimmels of vocht wat in het hout kan trekken
(p. 81). Op deze manier bepaal je zelf welke uitstraling jouw meubel
krijgt.

Wist je dat?
Long Island is een zeer dichtbevolkt eiland voor de kust van
de Verenigde Staten en maakt deel uit van de staat New York.
Oorspronkelijk is Long Island ontstaan door gletsjers in de ijstijd.
Het westelijke deel van het eiland werd gekoloniseerd door de
Nederlanders die het eiland de naam ’t lange eylant gaven.
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FRÉJUS LOUNGE
Deze set ademt de sfeer van de statige
schoonheid van een mondaine badplaats.

Elegant naturel teak

Een set voor fijnproevers met oog voor
detail. Strakke lijnen, SVLK gecertificeerd
naturel teakhout en lichte comfortabele
BEE WETT® kussens geven de Fréjus zijn
chique uitstraling.

Fréjus Lounge
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FRÉJUS DINING
Gezellig tafelen in een maritieme ambiance. De combinatie tussen het teakhout en het textileen, doet denken aan een houten zeilschip met witte zeilen. De zitting en rug van de Fréjus
stoel zijn opgevuld voor een beter zitcomfort. Regenwater wordt afgevoerd door een drainage
onderin de zitting, waardoor die snel droogt. Het naturelle teakhout is SVLK gecertificeerd, wat
betekent dat het hout afkomstig is van gelegaliseerde plantages in Indonesië. Dus naast de
estethische waarde van het meubel is het ook nog eens verantwoord geproduceerd.

Fréjus Dining
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XXL FACTOR
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XXL FACTOR
LOUNGE
Groot, groter, grootst! Ongekende luxe in teak,
van een formaat om in te verdwalen. Door de
extra dikke en comfortabele kussens heb je toch
het gevoel van geborgenheid. Nodig al je vrienden uit en geniet!
Ruimte
De

naam

zegt

het

eigenlijk

al:

als

je

genoeg ruimte hebt, maak er dan lekker
gebruik van! De XXL Factor is bij uitstek geschikt
voor grotere oppervlakten. Deze loungeset is
modulair. Dat houdt in dat je zelf kunt bepalen
op welke manier en in welke opstelling de XXL
Factor komt te staan. De pavement kleur van
de Bee Wett kussens is perfect afgestemd op
de antique finish, die is aangebracht op het
verantwoorde SVLK teakhout.

XXL FACTOR
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MODULE-X

FULL
TEAK!

Module-X Lounge

PAVEMENT

MODULE-X LOUNGE
Flexibiliteit zonder grenzen. Met de Module-X kun je ein-

BEE WETT®

deloos variëren in de opstelling. Alle losse onderdelen vor-

De zit- en rugkussens van de Module-X zijn voorzien

men samen hét loungemeubel, waarmee jij jouw eigen tuin

van de BEE WETT® technologie die ervoor zorgt dat

designed. En volgende week creëer je weer wat anders!

het schuim geen vocht opneemt. Het open weefsel aan

Jij bepaalt de opstelling!

FLOATING
TABLE

de onderzijde van het kussen zorgt voor een perfecte
DESIGN
Het design kenmerkt zich door strakke lijnen en kubistische

en blijft er niet in zitten. Hierdoor zijn jouw BEE WETT®

vormen. De loungeset is gemaakt van oersterk teakhout. De

kussens veel sneller droog en zijn ze bestand tegen

grijze kleuren in combinatie met de kleur van het warme teak

schimmels en vuil.

geven deze loungeset een moderne en chique uitstraling.
71

afvoer van het vocht. Het vocht gaat door het kussen heen

Bekijk diverse opstelmogelijkheden op pagina 73-74
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MODULE-X
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OLIVE

Olive Lounge

OLIVE LOUNGE

Comfort

Design

is óók de Olive gemaakt van SVLK-gecertificeerd hout.

De Olive kenmerkt zich door zijn Mediterane stoere karakter. De

De royale loungestoel heeft een diepe zitting, wat extra

grove structuur van de stof en de whitewash afwerking van het

comfort biedt.

Zoals alle andere teakhouten collecties van Apple Bee

teakhout onderstrepen dit.

White wash
Het wit zepen (white washen) van hout is ontstaan vanuit een
oud fenomeen, waarbij hout werd bewerkt met kalk vanwege de
ontsmettende werking. Tijdens het whitewash-proces dringt de kalk
diep door in de nerven van het hout, wat een mooi gebleekt effect
geeft.
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Olive tray tafel
60 x 40 x 50 cm. (l x b x h)
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ROBINSON
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ROBINSON

MULTIFUNCTIONEEL DAYBED
Dit luxueuze daybed transformeer je in een oogwenk tot een love seat met koffietafel of footstool. Creeër schaduw
door een zonnescherm aan de rugleuning te bevestigen. De rugleuning kan ingesteld worden op 3 verschillende
standen. Het hele systeem is origineel vormgegeven door gebruik te maken van karakteristiek scheepstouw.

VERSTELBAAR
Robinson is in elke gewenste positie te plaatsen door het verstelbare
touw dat aan de rugleuning is vastgemaakt. Door de eindstop vast
te zetten in één van de drie standen bepaal je zelf of je rechtop of
lekker achterover wilt zitten. Door middel van een uitschuifbaar contragewicht blijft de Robinson stevig in zijn positie staan. Deze extra
houten bevestiging zorgt er voor dat het meubel niet kan omkiepen.
Het houten contragewicht is netjes weggewerkt in het onderstel van
de Robinson, waardoor dit geen afbreuk doet aan zijn stoere uiterlijk.

Robinson Lounge
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TEAK ONDERHOUD - FAQ

HOE ONDERHOUD
IK MIJN TEAK?

WWW.APPLEBEE.NL
Wat is Apple Bee Teak Cleaner en wanneer moet ik dit product gebruiken?

FAQ

Om verweerd teakhout schoon te maken, maak je eenvoudig gebruik van Apple Bee Teak Cleaner, dat speciaal is ontwikkeld om schimmels en algen te doden binnen in het teakhout. Volg simpelweg de instructies op de fles en de kleur
zal worden hersteld. Omdat het schoonmaken van teak enige tijd en moeite kost, raden wij aan om Apple Bee Teak
Color Restore Antique of Shield te gebruiken voordat het verweren wederom begint.

Wat te doen als mijn teak ruw en verweerd is?

Waarom ontstaan er soms zwarte of donkergrijze vlekjes op teak en wat kan ik hiertegen doen?

Ook als teak ruw en verweerd lijkt te zijn, bevat het genoeg natuurlijke olie om zichzelf te beschermen tegen verrotten.

De zwarte vlekjes op teak worden over het algemeen ten onrechte aangezien voor vuil dat in het hout is getrokken. Het zijn meestal schimmels en algen

Simpel gezegd: ruw en verweerd teak is een cosmetisch probleem, geen onderhoudsprobleem. Als je een perfect glad

die groeien op het hout en zich voeden met vocht en teak-olie die wordt verwarmd door de zon. Apple Bee Teak Cleaner kan alle schimmels en algen ver-

oppervlak wilt, adviseren wij om het teak met de hand licht op te schuren met zeer fijn schuurpapier. Machinaal schuren

wijderen die zich in het hout hebben ontwikkeld. Wordt hierna echter teak-olie gebruikt, dan is de kans echter groot dat het opnieuw zal gebeuren, omdat

veroorzaakt extra hitte en kan daardoor zwarte vlekken veroorzaken op het teak. Gebruik na het schuren een droge

de schimmels en algen dan wederom voedsel hebben! Teak wordt grijs door de ultra-violet stralen van de zon. Dit proces kan worden vertraagd door het

spons om het achtergebleven schuurstof goed te verwijderen.						

teak te behandelen met Apple Bee Teak Color Restore Antique, dat unieke UV-absorbeerders en reflectoren bevat.

			

Ik heb zojuist een teakhouten tuinmeubel gekocht, welke verzorgingsproducten kan ik gebruiken?

Sommige merken verkopen twee producten om teak te reinigen; een teak cleaner en een teak brightener. Doet Apple Bee Teak Cleaner hetzelfde?

Dit hangt af van de kleur die je prefereert voor jouw teak tuinmeubelen. Voor zilvergrijs raden we Apple Bee Teak Shield aan. Vind je de honingbruine

Omdat Apple Bee Teak Cleaner zowel reinigende als kleurherstellende bestanddelen bevat, kan het twee-stappen proces worden versimpeld naar één

kleur van nieuw teak mooier, gebruik dan Apple Bee Teak Color Restore Antique.

stap; je bespaart daardoor tijd en geld.

Als mijn teakhouten tuinmeubel al donkergrijs geworden is, welke verzorgingsproducten gebruik ik dan?

Hoe reageert Apple Bee Teak Cleaner op geolied of gesealed teakhout?

Als je de kleur wilt herstellen naar het natuurlijke zilvergrijs, gebruik dan eerst Apple Bee Teak Cleaner om het teak schoon te maken en de kleur te

Apple Bee Teak Cleaner verwijdert olie en/of vuil van het hout en maakt het hout gelijkmatig bleekbruin. Het teak kan vervolgens worden behandeld met

herstellen. Daarna breng je Teak Shield aan om de zilvergrijze kleur gedurende lange tijd te behouden. Vind je de lichtbruine kleur van nieuw teak mooier,

Apple Bee Teak Color Restore Antique of Shield, al naar gelang de kleur die je wenst. Het is belangrijk dat Apple Bee Teak Color Restore Antique nooit

gebruik dan eerst Apple Bee Teak Cleaner om de kleur te herstellen, en vervolgens Apple Bee Teak Color Restore Antique om de honingbruine kleur

direct op geolied teak wordt toegepast, omdat het een zeer matig eindresultaat zal opleveren.					

langer te behouden.
Wat is Apple Bee Teak Color Restore Antique?
Tasten de Apple Bee onderhoudsproducten aluminium, messing of textilene onderdelen aan?

Apple Bee Teak Color Restore Antique is een moderne behandeling voor teak, het is gemakkelijk aan te brengen en

Nee. Om deze materialen schoon te houden, is het echter beter om contact met de onderhoudsmiddelen te vermijden. Als deze onderdelen in contact

werkt langdurig. Aangezien Apple Bee Teak Color Restore Antique 100% op waterbasis is, is het vanzelfsprekend niet

komen met de onderhoudsproducten kunnen ze, als het nog nat is, worden schoongemaakt met water.

brandbaar en bovendien wel mens- en milieuvriendelijk. De behandeling beschermt je teak en laat het er mooi uitzien
door ervoor te zorgen dat de natuurlijke honingbruine kleur van teak langer behouden blijft. Apple Bee Teak Color

Moet ik persoonlijke voorzorgsmaatregelen nemen als ik Apple Bee onderhoudsproducten gebruik?

Restore Antique laat je teak niet zwart of grijs worden gedurende het gehele seizoen. Dit in tegenstelling tot veel

In principe zijn de Apple Bee Teak onderhoudsproducten niet gevaarlijk. De onderhoudsproducten zijn op waterbasis, mens- en milieuvriendelijk en 100%

andere teakoliën of teak sealers die vaak 4x per seizoen moeten worden aangebracht. Bovendien beschermt het teak

biologisch afbreekbaar. Toch bevelen wij aan om huid- en oogcontact te vermijden en Apple Bee’s onderhoudsmiddelen in goed geventileerde ruimten

tegen de zon.

te gebruiken. De Apple Bee onderhoudsmiddelen kunnen effect hebben op gras, planten en sommige soorten van bestrating. Wij raden daarom aan het
werkgebied vooraf af te dekken met een stuk wegwerp-plastic.

Hoe lang gaat Apple Bee Teak Color Restore Antique mee?
Apple Bee teak Color Restore Antique gaat over het algemeen het gehele seizoen mee zonder dat het teak zwart

Behandeld teak: kan dat buiten blijven staan in de regen?

of grijs wordt. De duur wordt echter beïnvloed door factoren zoals blootstelling aan zonlicht, vochtigheid, regen, de

Ja. Snel na het aanbrengen zijn onze producten droog en zullen zij je tuinmeubelen beschermen tegen zon, regen en sneeuw.

leeftijd van het teakhout, en enkele andere factoren.

Maakt het uit in welke tijd van het jaar ik mijn teak meubelen behandel?

Hoe breng ik Apple Bee Teak Color Restore Antique het beste aan?

Nee. Wij bevelen echter aan je tuinmeubelen te behandelen voor de winteropslag en in het begin van het seizoen (voorjaar) wanneer de meubels regel-

Wij raden aan een dunne laag aan te brengen met een stofvrije doek. Gebruik geen spons of spuit. Dat zou kunnen resulteren in een te dikke laag, die

matig gebruikt gaan worden. Het is belangrijk de Color Restore Antique aan te brengen voordat het teak grijs wordt. Het voorkomen van vergrijzing is

na verloop van tijd kan afbladderen of lichte scheurtjes krijgt. Maak je meubel stofvrij voordat je hem behandelt met de onderhoudsproducten van Apple

minder werk dan het herstellen van grijs geworden teak. Apple Bee Teak Color Restore Antique moet al worden aangebracht zodra de teak meubelen

Bee.

beginnen te verbleken.
Kan ik Apple Bee Teak Color Restore Antique verwijderen?
De beste manier om Apple Bee Teak Color Restore Antique volledig te verwijderen is het teakhout te schuren, wat nogal tijdrovend is. Wij raden daarom
aan Apple Bee Teak Color Restore Antique altijd eerst op een klein stukje aan de onderzijde of op een poot van het tuinmeubel uit te proberen, zodat je
kunt beoordelen of het aan jouw verwachtingen voldoet.
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TEAK ONDERHOUD - FAQ

Reageert Apple Bee Teak Color Restore Antique op teak-olie en/of sealers?
Om Apple Bee Teak Color Restore Antique te kunnen gebruiken op met olie behandeld teakhout, dient het eerst te worden schoongemaakt met Apple
Bee Teak Cleaner. Apple Bee Teak Color Restore Antique mag nooit direct aangebracht worden op met olie behandeld teak, omdat dit samen met de olie
een “reactie” kan veroorzaken. Dit kan resulteren in een lelijke, vlekkerige verkleuring.

WWW.APPLEBEE.NL

LIGHT WEIGHT CONCRETE

Wat is Light Weight Concrete (LWC)?
De kern van lichtgewicht beton is een zogenaamde vezelcementplaat,
die ook wordt gebruikt voor gevelbeplating. De toplaag is een mix
van cement, magnesium en lijm. Het magnesium zorgt ervoor dat het

Wat is Apple Bee Teak Shield en wanneer moet ik dit product gebruiken?

materiaal licht van gewicht is, maar toch oersterk blijft.

Apple Bee Teak Shield is een onderhoudsproduct gebaseerd op synthetische polymeren die water- en vuilafstotende
eigenschappen hebben en is bestand tegen algen- en schimmelgroei. Wanneer je jouw meubelen de zilvergrijze kleur
wilt laten aannemen zonder groene aanslag, dan kun je het beste Apple Bee Teak Shield gebruiken. Apple Bee teak
Shield waarborgt het behoud van de typische zilvergrijze patine van teak gedurende lange tijd.

Hoe laat ik mijn teakmeubelen mooi vergrijzen?
Laat je meubelen 4 tot 8 weken buiten staan, zodat ze een bleekgele kleur krijgen. Breng vervolgens Apple Bee Teak
Shield aan volgens het gebruiksvoorschrift.

Onbezorgd genieten van uw Lightweight Concrete
Hoe kan ik sterk verweerd teak weer mooi grijs maken?

Lightweight concrete is eenvoudig in gebruik. Het materiaal is bestendig tegen weersin-

Meubelen eerst reinigen met Apple Bee Teak Cleaner. Dit product verwijdert alle aanslag en brengt de oorspronkelijke

vloeden en is getest tot temperaturen van -15˚ Celsius. Mocht je onverhoopt oliehoudende/

kleur van teak terug. Hierna de meubelen behandelen met Apple Bee Teak Shield volgens het gebruiksvoorschrift.

vettige producten op je tafelblad morsen, dan adviseren wij om dit direct af te nemen met
Hoe moet ik Apple Bee Teak Shield aanbrengen?

Soul Koffietafel - Lightweight concrete top

een spons en lauw water. Eventueel kun je wat zachte zeep toevoegen.

Zorg dat het teakhout 100% droog is. Breng een laag Apple Bee Teak Shield aan met een zachte pluisvrije doek en laat het goed in het hout trekken.
Breng na 4 uur droogtijd een tweede laag aan en laat de meubelen 24 uur drogen alvorens ze aan de weersomstandigheden bloot te stellen.

Kan ik Teak Color Restore Antique aanbrengen over Teak Shield?
Dit is niet mogelijk, omdat Teak Shield niet toestaat dat Teak Color Restore Antique in het hout trekt.

Kan het wel andersom? Dus Teak Shield over Teak Color Restore Antique?
Ja, dat is zelfs aan te bevelen. Hierdoor krijg je minder snel vlekken op je teak.

Hoe vaak moet ik Apple Bee Teak Shield aanbrengen?
In principe volstaat een jaarlijkse behandeling met Apple Bee Teak Shield. Onder sommige omstandigheden kan extreme groene aanslag optreden, zoals
bij langdurige blootstelling aan vocht. Dan is het raadzaam Apple Bee Teak Shield twee keer per jaar aan te brengen.

Wanneer moet ik Apple Bee Teak Shield gebruiken?
Teak Shield brengt een bijna onzichtbare, beschermende laag op het houtoppervlak, die voorkomt dat vlekken van eten (koffie, ketchup, rode wijn) snel
in het teakhout binnendringen. Teak Shield beschermt daarnaast teak ook tegen vocht en het binnendringen van vuil en algengroei, resulterend in een
natuurlijke zilver- patina grijze kleur.

Kan ik Apple Bee Teak Shield gebruiken op nieuw teakhout?
Ja, maar laat, voordat je Teak Shield gebruikt op nieuw teak, het teak eerst een week buiten staan. Volg de gebruiksinstructies.

Hoe kan ik Teak Shield van het hout verwijderen?
Apple Bee Teak Cleaner kan Teak Shield verwijderen. Indien noodzakelijk kan het teak licht geschuurd worden na het drogen.
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PEBBLE BEACH
CONCRETE

Groen is het nieuwe grijs!

Strak design wordt in deze uitvoering van de Pebble Beach onderstreept

door het gebruik van lichtgewicht beton in combinatie met een luxe zwart
aluminium frame. De groene kussens bepalen het jeugdige karakter. Het
meubel is makkelijk in onderhoud. De koffietafel van de Pebble Beach
kan door middel van een uitvouwbaar mechanisme in een handomdraai
worden omgetoverd naar een comfortabele eettafel.
Pebble Beach Lounge
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PEBBLE BEACH CONCRETE
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TWIGGY LOUNGE
De Twiggy hoekopstelling heeft een natuurlijke, bijna rauwe uitstraling. Dit komt
doordat Apple Bee op innovatieve wijze gebruik heeft gemaakt van teak takken.
Normaal worden deze takken niet gebruikt voor het vervaardigen van meubels.

Root teak een duurzame keuze!

Apple Bee vond dat zonde en heeft hiervoor een oplossing bedacht. Met de
Twiggy maak je dus een milieubewuste keuze. Bovendien zit ‘ie geweldig en ziet
er ook nog eens fraai uit!

Twiggy Lounge
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Ga voor milieubewust!

ROOTY
De Rooty collectie is gemaakt van bewerkte takken van de techtona grandis
(teakboom). Normaal worden deze takken niet gebruikt voor het vervaardigen
van meubels. Apple Bee vond dat zonde en heeft hiervoor een oplossing bedacht. Het resultaat is niet alleen een milieubewuste keuze, maar ook nog eens
erg mooi!

Rooty Dining
Het tafelblad is gemaakt van lightweight concrete, een waterafstotende lichtgewicht cementvezelplaat. De taupe-kleurige
kussens van de dining stoel matchen vriendelijk met het SVLK
gecertificeerde root teak. Het rugkussen zorgt voor extra
comfort en een goede zitpositie.
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ROOTY LOUNGE

Ruime 3-zits bank!
Rooty Lounge
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ROOTY PAVILLION
De pergola is 300 cm. breed en daarmee ideaal om
over een lounge- of diningset te plaatsen. Hiermee
creëer je een knusse sfeer in je tuin of op terras. Vanaf
nu kun je gezellig overdekt eten of loungen met vrienden

en

familie.

Met

het

uitneembare

schaduwdoek

bepaal je zelf of je van de zon of van de schaduw geniet. De
Olefin stof van het doek is sneldrogend en wasbaar.

Rooty Pavillion
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ROOTY SWING

ROOT
TEAK

Rooty Swing

ROOTY
SWING

SCHOMMEL ÓÓK
LOS VERKRIJGBAAR

De Rooty Swing is het klapstuk uit de Rooty familie. Een stevige
en originele constructie van SVLK gecertificeerd teakhout, laat de
schommelstoel boven de grond zweven.
bewerkte

teak

takken

in

de

meest

Door het gebruik van
ruwe

vorm,

oogt

deze

schommelstoel toch weer net even anders dan anders. Bovendien
bieden de zachte standaard kussens een hoog zitcomfort.
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APPLE BEE CUSHIONS
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GARANTIEVOORWAARDEN

GARANTIE
Op Apple Bee tuinmeubelen krijg je 3 jaar garantie bij normaal gebruik en onderhoud op materiaal- en constructiefouten.
Hiervan uitgesloten zijn:

• Gebruiksschade;
• Krassen, stapelschade;

Small pillow - Yellow

Small pillow - Grey

Small pillow - Orange/Yellow

52 x 30 cm

52 x 30 cm

52 x 30 cm

• Losraken/lostrekken van vlechtdraad;
• Haarscheurtjes in hout;
• Vergrijzing / verkleuring van hout;
• Standaardkussens

Eveneens uitgesloten zijn gebreken of defecten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van het meubel (bijvoorbeeld abnormale belasting, aantasting door
aggresieve stoffen, onjuiste montage, foutief onderhoud, reparatie door niet-deskundigen, etc.). Deze garantie geeft geen recht op schadevergoeding. Een
eventuele garantieafwikeling verloopt via je leverancier op vertoon van de kassabon. Voor meer informatie en praktische tips over garantie en onderhoud kun je
tererecht op www.applebee.nl
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Throw pillow - Yellow

Throw pillow - Grey

Throw pillow - Orange

45 x 45 cm

45 x 45 cm

45 x 45 cm

Small pillow - Nature grey

Small pillow - Bright

Throw pillow - Natural

Throw pillow - Green

(Milou) 50 x 30 cm

(Fréjus) 50 x 30 cm

oak (Olive) 50 x 30 cm

(Cocoon) 50 x 50 cm

Small pillow - Pavement

Small pillow - Natural

Throw pillow - Forest

Small pillow - Forest green

50 x 30 cm

50 x 30 cm

green 45 x 45 cm

50 x 30 cm
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