
De meest comfortabele loungeset

Een tijdloos design, de 100% waterdichte en antibacteriële stof, de unieke 
bouw van duurzame watervaste materialen en geen gesleep met kussens. 

Maximaal relaxen dus, op je eigen bubalou.

Contact

bubalou ® | 365 outdoor sofa
Showroom (op afspraak):
Nijenburgerweg 7a
1812 LT Alkmaar
020 244 27 91

www.bubalou.nl
info@bubalou.nl

KvK 56431694 
BTW NL823699237B01 

IBAN NL34INGB0006275793 
BIC INGBNL2A

Ook heerlijk zitten?
Ga naar bubalou.nl en bestel een 
van de standaard sets of stel hier je 
eigen set samen.

Proefzitten?
Dat kan! Je kunt namelijk 14 dagen 
gratis proefzitten in je eigen tuin. 
Niet goed geld terug. Of kom langs 
in de showroom (op afspraak). Dan 
kun je de bank ruiken, voelen en 
proeven.

Maar pas op! Als je eenmaal hebt 
gezeten, ben je verkocht!

Over bubalou

Je bent al druk genoeg met je werk, je gezin, je huishouden... 
Dus als je op je terras of in je tuin bent, wil je echt kunnen 
ontspannen. En liefst ook nog op een mooi design item dat 
heerlijk zit. 

Dat snappen wij bij bubalou helemaal. Geen gedoe met losse 
kussens, maar bij lekker weer direct zitten op een mooie en 
comfortabele loungeset. Of je nu een kleine stadstuin, een 
dakterras of een enorme lap grond hebt; er is altijd een set die 
bij je past. 

En weet je wat zo handig is? Een bubalou ® | 365 outdoor sofa 
kan 365 dagen per jaar buiten blijven staan. Maximaal relaxen 
dus, op je eigen bubalou.

www.bubalou.nl / bubalou365www.bubalou.nl / bubalou365

DESIGN ALL WEATHER
GEEN LOSSE 
KUSSENS

COMFORTMODULAIRGEMAK



1,5-zits 3-zitsdivan (links)

3-zits + hocker
€ 1.949,-

4-zits lounge (links)
€ 1.749,-

4-zits lounge (rechts)
€ 1.749,-

6-zits
€ 2.149,-

6-zits + hocker
€ 2.599,-

6-zits lounge (links)
€ 2.399,-

6-zits lounge (rechts)
€ 2.399,-

6-zits hoek (links)
€ 2.849,-

6-zits hoek (rechts)
€ 2.849,-

6-zits hoek +
hocker (links)
€3.249,-

8-zits hoek (links)
€ 3.499,-

divan (rechts)

6-zits hoek +
hocker (rechts)
€ 3.249,-

bubalou.nl / bubalou365

100% waterdichte stof en 
antibacterieel met een hoge 
lichtechtheid

rugvulling van 
siliconenvezels en veren

zitvering van Nosag 
veren en polypropyleen

zitvulling van 
polyetherschuim 
met toplaag van 
siliconenvezels
en veren

kunststof 
poten

romp van watervast 
multiplex

Cacao Grey Denim DriftTaupe’s Touch Wicked Black Olive Green

5 kleuren, 20+ standaard opstellingen
of stel je eigen set samen

Wicked Black Olive GreenTaupe’s Touch Denim DriftCacao Grey

www.bubalou.nl / bubalou365 www.bubalou.nl / bubalou365 www.bubalou.nl / bubalou365

€ 899,- € 1.499,-€ 999,- € 999,-
8-zits hoek (rechts)
€ 3.499,-

8-zits hoek +
hocker (links)

8-zits hoek +
hocker (rechts)
€ 3.899,-

8-zits hoek + 
2 hockers (links)

8-zits hoek + 
2 hockers (rechts)

€ 4.349,-

€ 4.349,-

10-zits hoek +
hocker (links)

10-zits hoek + 
hocker (rechts)

10-zits hoek (links) 10-zits hoek (rechts)
€ 4.199,- € 4.199,-

€ 4.599,-

€ 4.599,-

10-zits hoek + 
2 hockers (links)

10-zits hoek + 
2 hockers (rechts)

€ 4.999,-

Prijzen online Prijzen online

€ 4.999,-

Confetti YellowSolid Blush Figari PeacockPorto Grey

Bub zitzak, 5 kleuren
€ 399,-

Sintra Blue

€ 3.899,-

2-zits fauteuil

Nieuwe Collectie


