
Schema vullingen voor uw huis- tuin- en keukengebruik

ik wil mijn kussens laten liggen

Quickdry
door de opencelstructur kan het kussen snel drogen

- schimmelwerend, adviesdikte vanaf 6cm
stevig kussen (je zit er echt op)

Let wel op! de stof word natuurlijk wel vies
De beste combinatie wanneer je het 

buiten laat liggen is met een van de Sunbrella stoffen

meest gekozen optie

ik haal mijn kussens binnen

Dan kunt u alle vullingen gebruiken
- SG35
- HR35
- HR45

- Quickdry 
- Vlokvulling

Het kussen mag niet...

... nat blijven

Quickdry
door de opencelstructur kan het kussen snel drogen

- schimmelwerend, adviesdikte vanaf 6cm
stevig kussen (je zit op het kussen)

... zo nat worden

SG35 / HR35 / HR45 / Quickdry
Wanneer je kiest voor een kunstleerstof,

dit is de meest waterafstotende stof, 
komt er ipc geen water in het kussen

(dit kussen kan alleen via de naden water opnemen)

Vullingen geschikt om op te zitten / liggen

HR35 & HR45
HR35 is een zacht kussen 

geschikt vanaf 10-12cm
HR45 is een zacht maar door de 

hoge veerkracht wat steviger
geschikt vanaf 5-6cm

Wilt u het ligbed verdelen in 2 kussens
(aan elkaar verboven met een ligbed verbinding) 

vraag dan gerust naar de mogelijkheden

meest gekozen optie 

Standaard zitvulling 
(maar je kunt er ook op liggen)

SG35
Standaard stevige vulling

je zit op het kussen
prima comfort vanaf 6cm

wilt u het ligbed verdelen in 2 kussens
(aan elkaar verboven met een ligbed verbinding) 

vraag dan gerust naar de mogelijkheden

Kussen voor ligbed bij 
zwembad/sauna etc.

Waterdoorlatend kussen

Quickdry
door de opencelstructur kan 

het kussen snel drogen
adviesdikte vanaf 6cm

stevig kussen (je zit op het kussen)

Kussens met een waterafstotende stof

SG35 / HR35 / HR45 / Quickdry
Wanneer je kiest voor een kunstleerstof,

dit is de meest waterafstotende stof, 
komt er ipc geen water in het kussen

(dit kussen kan alleen via de naden water opnemen)

Sauna 
omgeving

Ik wil stevig zitten

SG35
je zit echt op het kussen

meest gekozen optie 

het kussen mag inzakken

HR45
het kussen zakt iets in 

door de hoge veerkracht is het kussen
stevig genoeg om aan te eten

*wiebelt wel een beetje bij verzitten

ik wil een dik kussens (vanaf 10-12cm)

ik wil een kussens waarbij de dikte niet
bepalend is voor de soort vulling:

HR45
het kussen zakt iets in 

maar door de hoge veerkracht blijft het 
een stevig kussen, advies: vanaf 5/6cm.

meest gekozen optie 

ik wil een lounge kussen

HR35
een zachte vulling

geadviseerd met een minimale 
dikte van 10-12cm i.v.m 

het inzakken van het kussen

HR45
het kussen zakt iets in 

maar door de hoge veerkracht 
blijft het een stevig kussen. 

ik wil een stevig kussens

SG35
je zit echt op het kussen

Borrelen & spelletjes

ik wil een zacht kussen

HR35
een zachte vulling

geadviseerd met een minimale 
dikte van 10-12cm i.v.m 

het inzakken van het kussen

meest gekozen optie 

het kussen mag inzakken

HR45
het kussen zakt iets in 

maar door de hoge veerkracht 
blijft het een stevig kussen. 

Te bestellen vanaf 5/6cm

Relaxen & Loungen

Let op! Elke persoon vindt iets anders prettig
Dit is een algemeen genomen tabel

Uw persoonlijke voorkeur kan hiervan afwijken


