
Ontdek ons hout 

Oorspronkelijk komt de houtsoort teak uit Zuidoost Azië. Apple Bee produceert al haar teak tuinmeubelen in 
Indonesië. De beste kwaliteit teak komt uit het Oosten van Java, waar het goudbruin gevlamde hardhout ook 
wordt gekend onder de naam ‘djati’. Tegenwoordig wordt de teakboom (tectona grandis) wereldwijd op grote 
schaal aangeplant. Dit resulteert in verschillen in de kleur, het gewicht en de hardheid van het hout. 

Teak wordt al decennialang gebruikt in buitenmeubelen vanwege de hoge weersbestendigheid. Dit komt omdat 
teak veel natuurlijke oliën bevat, die dienen als natuurlijke beschermingslaag van het hout. Bovendien zal er geen 
corrosie op het hout ontstaan zodra het in aanraking komt met metaal. De levensduur van teak ligt doorgaans 
een stuk hoger dan die van andere soorten hout. Door de combinatie van al deze goede eigenschappen steekt 
teak met kop en schouders uit boven alle andere houtsoorten. 

Tropisch hardhout 
Teak is een tropisch hardhout met (als het nieuw is) een prachtige honingbruine kleur. Als onbehandeld teak 
wordt blootgesteld aan weersinvloeden, verandert de honingkleur geleidelijk naar een zilvergrijze patina kleur 
die zo kenmerkend is voor teak dat op de juiste manier verouderd is. Blijft het teak vervolgens onbehandeld, dan 
verslechtert na verloop van tijd deze zilvergrijze patina kleur naar een donkergrijze kleur met een soms 
groenachtige uitstraling. 

Klimaat en onderhoud 
Afhankelijk van de omgeving en weersomstandigheden kan het natuurlijke vergrijzen en/of verweren van teak al 
zichtbaar worden na slechts enkele weken. In een droger klimaat zal het teak er enkele maanden langer over 
doen om te verweren. Als teak wordt blootgesteld aan weinig vocht, zal de kleur slechts langzaam vervagen. In 
een vochtig klimaat, waarin tuinmeubels regelmatig aan veel dauw en zonlicht worden blootgesteld, zal het teak 
sneller verweren. Teak is een natuurlijk product, waardoor er in het hout kleurverschillen en/of 
kleine barsten kunnen ontstaan. Deze verschillen geven slechts de authenticiteit van uw product aan. Teak wordt 
bij buitengebruik blootgesteld aan regen, zonlicht, vuil, vocht en schimmels en daarom is het onderhouden van je 
meubel met Apple Bee onderhoudsproducten van essentieel belang.  

 


