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BIG PILLOWS
Opvallend Big Pillows

Buiten net zo’n sfeer als binnen

Wie Big Pillows niet kent heeft niet goed om

Uitgangspunt is de samenhorigheid van de terras

zich heen gekeken. Een terras van Big Pillows

bezoeker. Vrolijke mensen die er graag samen

is echt anders: origineel, opvallend en werkt als

even tussenuit willen zijn, elkaar ‘daar’ te treffen

een magneet voor liefhebbers van de zomer. Een

of juist graag andere mensen te willen ontmoe

aantrekkelijke uitnodiging daar neer te willen

ten. Voor dit uitnodigend terrasconcept keken

strijken en een drankje te bestellen.

wij eerst bij u binnen. En vertaalde die geborgen
heid, en vaak prachtige ambiance en moderne

Loungen en een eigen vormgeving

inrichtingsconcepten naar ons eigen assortiment

van actief zitten

voor buiten.

De terrasbezoeker heeft wat te kiezen. Zeker
als het aan Big Pillows ligt. De tijd van rijen

We zijn in 12 jaar doorgegroeid naar een sterk

terrastafeltjes met 4 stoelen eromheen is voor

merk voor buiten. Eigen fabricaat volledig gepro

bij. Big Pillows doorbrak dat ouderwetse beeld

duceerd vanaf Nederlandse bodem.

en ontwikkelde haar eigen nieuwe terrascon
cepten. Met een indeling in verschillende zones

Meer informatie

genieten zonaanbidders en loungeliefhebbers

Neem contact op met team Big Pillows:

op lage diepere banken op hetzelfde terras naast
de zomerse terrasdrinkers aan een hoge bartafel

Koestraat 130

en kunt u ook nog aandacht blijven houden voor

5014 EG Tilburg

de stille genieters die meer privacy wensen. Dat

+31/13-5800335

is de toekomst, blijkt uit de succesverhalen van

info@bigpillows.nl

onze klanten.

www.bigpillows.nl
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NEW SOUTH BEACH COUCH
BILINGA 200

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT
95

25

45

25

200

29

38

75

74

70

200

6

HANG OVER CHAIR
BILINGA 70 / 148

SJA 40358 03
PARKER DENIM
(MATRAS)

SJA 18001 00 137
ASH HERITAGE
(KUSSENS)

SJA 18010 00 137
DENIM HERITAGE
(KUSSENS)

VOORAANZICHT

VOORAANZICHT

148

70

ZIJAANZICHT

ZIJAANZICHT

96
70

22

22

36

55

48

48

65-75

70

9

70

70

BOVENAANZICHT

7

NEW SOUTH BEACH TABLE
TEAK 95

DOUBLE BEAM
100

STRUNK TABLE
40

TREE SHIVE TABLE
60/75

BOVENAANZICHT

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

100

104

ZIJAANZICHT

40
40

40

100

14

ZIJAANZICHT

100

40

40

104
14

VOORAANZICHT
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NEW HEAVY WOOD
BILINGA 200

SJA 5408 137
BLACK
(MATRAS)

SJA 3954 137
CONFETTI RED
(KUSSENS)

SJA 3939 137
PAPRIKA
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT
14

25
36-40

96-101

42-48

51

70
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NEW HEAVY WOOD
BILINGA 200 + 100

SJA 5417 137
TUSCANY
(KUSSENS)

SJA 40328 09 137
COPPER-SAX
(KUSSENS)

SJA J100 EDGAR
CORAL JACUARD
(KUSSENS)

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

14

36-40

96-101

42-48

51
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ACTIVE LOUNGE
BILINGA 200

SJA 5408 137
BLACK
(MATRAS)

SJA 5417 137
TUSCANY
(KUSSENS)

SJA 3939 137
PAPRIKA
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

200

12

27
51

48

101

70

200
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MASSIF WOOD BAR
TEAK/IROKO 250X110X80

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

BOVENAANZICHT

247

80
9,5

80

112

112

247
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SJA LINEN 3832
CAVIAR
(MATRAS)

B-SIDE COUCH BAR
BILINGA 200

CHE F056 140
CONNOR BLACK
(KUSSENS)

DEA 5032 140
BLACK
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

200

67
40

17

58

98

98

50
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SJA LINEN 3832
CAVIAR
(MATRAS)

B-SIDE COUCH HALF HIGH
BILINGA 200

CHE F056 140
CONNOR BLACK
(KUSSENS)

DEA 5032 140
BLACK
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

200
17

40

67

112

72

98

50
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WAAROM BIG PILLOWS
Big Pillows wil van elke aanvraag

De volgende stap

het allerbeste maken

We maken niet alleen een unieke concepttekening

Invullen van “meters” doen andere aanbieders beter.

naar eigen inzicht. We denken ook gelijk mee in de

Wij kijken naar alle details. Naar nieuwe mogelijkhe-

juiste routing. Houden rekening met centrale plekken

den. We adviseren en vervullen uw wenslijst. We zien

voor debarrasseren en mise en place. Tonen de plus-

en visualiseren graag met u de kansen en steken extra

punten aan die we mogelijk kunnen uitvergroten. Bent

tijd in doorvragen en afstemmen. Ach, wij doen het niet

u enthousiast over onze concepttekening en een eer-

voor u. Wij doen het voor uw gasten. Dat maakt ons

ste prijsindicatie gaan we eigenlijk pas echt beginnen.

anders.
Verder denken
We denken nu eenmaal in maten. In situaties zoals

Het Big Pillows outdoor assortiment telt meer dan

ligging - wat is beschikbare (buiten)ruimte - dus kunnen

100 meubeltypes en varianten daarop. We putten

we niets zonder de volgende informatie:

uit meer dan 170 kleuren en dessins in buitenstoffen

• Plattegrond of een situatieschets

voor kussens. Door kleuren te combineren maken we

• Enkele foto’s van aanzichten van het terras

per terrasconcept een zeer persoonlijk kleurontwerp.

• Graag de afmetingen van het terras

Daarmee onderscheiden wij ons van de markt. We

• Stellen wat vragen. Wat is het zonnige deel van het

verwerken desgevraagd uw bedrijfsnaam of logo of

terras?
• Komen uw klanten vooral even wat drinken, of komt
men toch meer voor uw uitstekende keuken?

die van uw merk/sponsor. We willen graag weten wat
mag blijven staan en welk deel er vanwege een wekelijkse marktdag tijdelijk geruimd moet worden. Een

• Willen uw merken graag zichtbaar zijn op uw

goed lopend terras kan de keuken onder druk zetten.

terras en zo een bijdrage leveren aan de uitstraling

Wat wordt na invulling van een compleet nieuw terras

en invulling van uw terrasplannen? Een steeds vaker

de maximale bezetting? Kunt u dat ook aan? Details

voorkomende vorm van stijlvolle sponsoring.

maken het terras opvallend maar ook succesvol.

• Heeft u zelf nog specifieke wensen? U bent als ondernemer de kenner en weet precies hoe u zich wilt
onderscheiden van collega’s en hoe u uw gasten
wilt onthalen.
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LONG COUCH
BILINGA 250

SJA 3792 137
DARK-SMOKE
(MATRAS)

SJA 3956 137
CONFETTI-YELLOW
(KUSSENS)

SAT 20094 140
RAFFIA
(KUSSENS)

SAT 20096 140
TEA
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT
70

250
40

19
80

40

80

50

20

LONG TABLE
TEAK/IROKO 250

BOVENAANZICHT

ZIJAANZICHT
R4

80

VOORAANZICHT
250

5

75

75

80

9,5
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LONG TABLE & COUCH
TEAK/BILINGA 250

SJA 3758 137
SOOTY

SJA 3717 137
RIVIERA BLUE

SJA 3944 137
CHARRON

SJA 3757 137
FLANELLE

JAC J103 140
EDGAR BLUE
(POEFJE)
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B-SIDE COUCH
BILINGA 200

SJA 40328 07 137
CHAR-SAX
(MATRAS)

SJA 18012 00 137
MOSS HERITAGE
(KUSSENS)

SJA 18011 00 137
LEAF HERITAGE
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

200

67

17
80

80

50

24

B-SIDE COUCH LOW DINING
BILINGA 200

SJA 3729 137
TAUPE
(MATRAS)

NAT 10021 140
NATTE CANVAS
(KUSSENS)

SJA 3777 137
PORTO GREY CHINE
(KUSSENS)

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT
86
40

17

200

37

77

77

70

200

25

NEW CUSTO
BILINGA 250 & 125

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT
250

125

48

48

41

48

52

VOORAANZICHT
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SUNSLEEPER
DOUGLAS 70

ORC 8201 680
SALI

SJA 5425 137
COCOA

SJA 3703 137
SILVER BLUE

SJA 5408 137
BLACK

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

BOVENAANZICHT
131

62

29

70

39

21

70
200

28

CHE 3972 137
FIGUARI PEACOCK
STRIPE

SUNBLOCK
SUNBRELLA 190

SJA 3792 137
DARK SMOKE

SJA 3762 137
PEACOCK

ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT

200

65

35

29

SOUTH BEACH DAY BED
DOUGLAS 200

SJA 3907 137
TAUPE CHINE

SAT 20059 140
DARK TAUPE

SAT 20096 140
TEA

ZIJAANZICHT

200

140

25

39

31

76

76

8

45

VOORAANZICHT
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BIG PILLOWS & BUITENTEXTIEL
Professioneel buitentextiel!

Wat is de grens van waterwerend?

Kussens voor buiten! Prachtig denkt u, maar pro-

Big Pillows gaat voor het hoogst haalbare resultaat,

jectstoffering ‘buiten’ is een vak. Daar komt veel

maar 100% uitsluiten dat bij langdurige harde regen

kennis bij kijken. Uw gast wil comfortabel, schoon

het kussen vochtig wordt, is niet mogelijk. In een

en droog zitten op kussens. En u wil niet bij elke

zeldzaam geval kan het voorkomen dat bij een lang-

regenbui in alle haast de kussens binnenhalen. Big

durige stortbui door de capillaire werking van water

Pillows ontwikkelde daarom een kussenprogramma

via de rits wat vocht kans krijgt in het binnenste deel

dat gewoon buiten kan blijven liggen. De kussens

te komen. Op zich niet erg, want door het gebruik

en poefjes zijn voorzien van een waterwerende bin-

van niet-vochtopnemende kussenvulling wordt

nenhoes, gemaakt met de allerbeste outdoorstoffen

het kussen niet door en door nat. De oplossing is

van Sunbrella. Deze gaan niet schimmelen, blijven

simpel: de hoes verwijderen en na een korte droog-

kleurecht. De stof is antibacterieel behandeld en

tijd is het kussen weer te gebruiken!

vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn verkrijgbaar
in de mooiste kleuren en gemakkelijk te reinigen:

Voor een maximaal waterwerend resultaat ontwik-

in een waterbad (max. 30 graden Celsius) met een

kelde Big Pillows de inwendige regenjas. Een nor-

scheut chloor!

male regenbui leidt niet tot een vochtig kussen.

Waterwerend en ademend

Garantie

In een comfortabel kussen zit polyether met lucht

Sunbrella is hét merk als het gaat om buitentextiel

dat zich verplaatst zodra u erop gaat zitten. De

dat 100% voldoet aan de hoogste eisen en norm-

kussens zijn waterwerend. Waterdicht betekent

stellingen. Schimmelvorming en kleurverschil door

luchtdicht. Zou het kussen luchtdicht zijn, dan kan

langdurig zonlicht komt niet voor en daar krijgt u

het niet meer ademen en wordt het een luchtbed.

garantie op! Daarmee zijn we uniek in de markt.

Dat zit niet fijn!

33

TERRACE TABLE
TEAK 60X75

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

60

60

75

75
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TERRACE TABLE
TEAK 75X75

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

75

75

75

75
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TERRACE TABLE
TEAK 120X75

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

75

120

75

75
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SLI 50045 07 137
LOGAN SNOWY

SWING COUCH
DOUGLAS 210

SJA 5426 137
CAPRI

SJA 3714 137
CELESTE

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

220

210

160
180

38

SJA 5439 137
NAVY-BLUE
(KUSSENTJE)

SUN LOUNGER
ALUMINIUM 72

SJA 3722 137
YACHTSTRIPE NAVY
(HANGSTOEL)

SJA_3723
YACHTSTRIPE
CHARCOAL

SJA 3737 137
ARDOISE

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

72
125

H=33
L = 25

H=72
L = 57

105

39

LOUNGE COUCH
BILINGA 100

SJA 3703 137
SILVER BLUE

LIN-3928-137
DRAGONFLY

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

42

16

70

47

31

100

90

100

23

41

SJA 18004 00 137
GRANITE HERITAGE

DUO SEAT
BILINGA 250

SJA 18003 00 137
GARNET

SJA 18007 00 137
PUMPKIN

ZIJAANZICHT

200

156
40

VOORAANZICHT

48

40

80

Vlekken verwijderen
Zitten er vlekken op het Sunbrella acryldoek? Deze kunt u verwijderen met
een borstel, water en wat (milde) groene zeep. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken raadpleegt u de vlekkenoplossingen op: www.sunbrella.com.
Daarnaast raden wij u aan om uw buitentextiel minimaal eenmaal per 1 à 1,5 jaar
intensief te reinigen. Volg onze schoonmaaktips op, dan garanderen wij dat u
jarenlang onbezorgd plezier beleeft aan uw buitenkussens.

Strijken
De vuil- en waterafstotendheid van het buitentextiel met een factor 3 verbeteren?
Impregneer de hoezen dan direct na het wassen met TEX-AKTIV GUARD. En strijk
het meteen na het inspuiten op de laagste stand (wolprogramma en max 55 graden)
met een strijkijzer, zodat de impregneervloeistof de acrylvezels nog beter omsluit.
Let op: U kunt de kussen- en matrashoezen op maximaal 40 graden reinigen.
De stof kan NIET in de wasdroger.

Acryldoek van Sunbrella
Acryldoek van Sunbrella wordt in de fabriek geïmpregneerd met een water- en
vuilafstotende oplossing. Vloeistoffen zoals drankresten of (zonne)crèmes trekken dus niet tot nauwelijks in het buitentextiel. Na veelvuldig wassen, dient u uw
buitentextiel opnieuw te impregneren met TEX-AKTIV GUARD. Kijk bij TIPS hoe
strijken een significante verbetering van de vuil- en waterafstotend oplevert.

Chloor
Bleekmiddelen zoals chloor hebben GEEN nadelig effect op Sunbrella buitentextiel. U kunt de hoezen 24 uur laten weken in een badkuip of teil gevuld met
warm water (max 40 graden) met wat bleekmiddel. Het verwijdert oppervlaktevlekken prima. Was het buitentextiel hierna nogmaals op max 40 graden in een
wasmachine en impregneer het daarna met TEX-AKTIV GUARD.

Drogen
Stop uw Sunbrella buitentextiel NOOIT in een wasdroger. De temperatuur zal
zorgen voor krimp en onherstelbare schade. Droog buitentextiel in de open lucht
of aan een droogrek. U zult zien, uw buitentextiel is in zeer korte tijd weer droog.

Weersinvloeden
Regen, vorst en zonlicht (UV-straling), Sunbrella buitentextiel kan er prima tegen.
Het voor 100% in de massa gekleurde acryldoek is schimmelwerend en kleurvast. De stof is door- en door gekleurd zoals een wortel in zijn geheel oranje is.
Ter vergelijking: een radijsje is alleen van buiten gekleurd. Toonaangevende
zonlichttesten leverden het bewijs, maar het zelf zien, is geloven. Overtuig uzelf
en test de invloed van UV-straling met een staaltje van ons doek.

Veel kleuren
De collectie van Sunbrella bestaat uit 11 stoffamilies (weefmethoden) en biedt een
ruime kleurkeuze. Wij adviseren om bij matrassen te kiezen uit de collectie ‘Solid
& Stripes’. Dit is de sterkste weefbinding en dus het meest geschikt om op te zitten. Alle collecties van Sunbrella zijn geschikt voor rug- en sierkussens. Als u een
offerte opvraagt via www.bigpillows.nl dan ontvangt u van ons gratis kleurstalen.

Wassen op de hand
Uit alle testen blijkt, dat wassen op de hand het allerbeste werkt. Kleine vlekjes
verwijdert u met een schone borstel, wat warm water en milde (groene) zeep.
Ook kunt u de gehele hoes in een teil of bad met lauwwarm water en wat
bleekmiddel of TEX-ACTIV CLEAN een etmaal laten weken. Was het hierna nog
eenmaal op max. 40 graden in de wasmachine, impregneer het direct (nog klam)
met TEX-AKTIV GUARD en hang het binnen of buiten te drogen.

Waterwerende binnenhoes
De waterwerende binnenhoes houdt uw kussens en matrassen nagenoeg droog.
Bij correct gebruik is de kans op vocht in het kussen zeer gering. 100% waterdicht
zijn buitenhoezen nooit. 100% waterdicht betekent in feite ook 100% luchtdicht.
Kussens en matrassen moeten kunnen ventileren en zijn dus nooit volledig wateren luchtdicht.

Wat doet de zon?
De UV-straling van de zon heeft GEEN nadelig effect op de kleur van de hoezen.
Maar de zon zorgt ook voor warmte. In de kern van de kussens en matrassen kan
de temperatuur dan ook flink oplopen. Keer de kussens en matrassen daarom
regelmatig om. Ook kunt u de kussens en matrassen bevochtigen en dus koelen
met schoon water uit een plantenspuit. Het keren en bevochtigen biedt nog
zitcomfort ook.

Ademend doek
Beide textiellagen van uw kussens en matrassen zijn ademend om transpiratieen ander vocht te kunnen reguleren en daardoor schimmelvorming te voor
komen. 100% vochtdicht zijn binnen- en buitenhoezen dus niet. Dankzij een
innovatie in de sluittechniek zijn onze waterwerende binnenhoezen nu nagenoeg
seamless. Wij durven te garanderen dat bij correct gebruik onze buiten
textielproducten echt voor 100% waterdicht zijn.

WARRANTY

5

YEARS

5 jaar garantie
Op de kussen- en matrasstoffen die wij leveren, zit een Sunbrella fabrieksgarantie vanaf de dag van aankoop en gedurende 5 jaar. Bewaar altijd een bewijs
van aankoop, anders vervalt de garantie. Heeft u in de eerste 5 jaar een defecte
rits, of een gebroken stiknaad (is geen garantie). Wij herstellen het voor u tegen
minimale kosten.

DAY & NIGHT
OUTSIDE
Schimmelvrij
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Beschermt tegen
uv-stralen

Vlekbestendig

Kleurbestendig

Ademend

Waterafstotend

OFFICE

SHOWROOM

CONTACT

Koestraat 130

Bruijellestraat 3
5048 AE Tilburg

+31/13-5800335
info@bigpillows.nl

5014 EG Tilburg

WWW.BIGPILLOWS.NL

