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GLOSTER LOOP LOUNGE
De Scandinavische invloed
van Hendrik Pedersen vind je
terug in de brede singelbanden in drie kleurstellingen (antraciet, blauw en grijs) in combinatie met natuurlijk teak.
Deze tijdloze collectie bestaat
uit een lounge stoel, voetenbankje ,2-zits- en, 3-zits sofa en
een salontafel met bijzettafel.

SOLPURI: GRID
Grid is een prachtige verzameling van ronde bijzettafels
in een trendy industrieel ontwerp met een ﬁligraan aluminium basis in mat antraciet
of wit. De bijzettafels zijn verkrijgbaar in drie verschillende
hoogtes met verschillende
formaten tafelbladen in teak
of kunststof. Fauteuil Club van
Solpuri past hier perfect bij!

Gloster Loop Lounge

BOREK: VALLDEMOSSA
BOREK creëert al 40 jaar de symbiose tussen tuin en ultiem zitcomfort. Ultiem genieten van het buitenleven staat daarbij
centraal. VALLDEMOSSA is de nieuwe collectie zitmeubilair by
BOREK, uitgevoerd in luxe Ardenza Belt. Deze platte draad is
door en door gekleurd in de nieuwe kleuren Dark Grey en Sand.
Zowel de eetstoel als de lage fauteuil en zitbank VALLDEMOSSA
bieden een extra comfortabele zit door de hoge rug. Bij de laatste twee omarmt het luxe loungekussen je als het ware. Puur
zitgenot en garantie voor een heerlijke lange zomer. De tafel
Sevilla is van teak en ook een ontwerp van Studio Borek.

Solpuri Grid

Borek Valldemossa

Royal Botania Lusit Lounge

Manutti Kobo

ROYAL BOTANIA: LUSIT LOUNGE

MANUTTI: KOBO

De nieuwe modulaire lounge collectie van Royal Botania heeft
een leuk en luchtig design. Het frame van de Lusit Lounge bestaat uit gepoederlakte aluminium buizen waar rondom een
gevlochten frame zit. Dit zorgt ervoor dat het zit-en rugvlak een
soort grid vormt. Het gevlochten frame is stevig maar voelt toch
soepel aan. Met dit speelse concept kan je alle kanten op door
de zeer handig monteerbare rug- en armelementen. Verkrijgbaar in het wit en het nieuwe brons.

Kobo, een creatie van de Manutti Design Studio, is er in een 1-zits
fauteuil of in een 3-zitsbank. In een oogopslag laat het schijnbaar
klassieke design een blijvende indruk achter. De technische complexiteit wordt duidelijk als je dichterbij komt. Het is geheel van
touw gemaakt en leverbaar in de kleuren Peper en Antraciet. De
diepe, pluche stoelen met gebogen lijnen en dikke kussens geven het uiterst comfortabel gevoel. De Torsa bijzettafeltjes passen hier uitstekend bij.

