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Buitenmeubilair van solpuri - een manier van leven
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In een tijd waarin de tijd zelf een luxe-object
wordt, groeien ook de levensstijleisen.
Op zoek naar rust, quality time alleen of
in gemeenschap, wordt het buitenleven
herontdekt en vaak luxueus ontworpen.

bevestigde schroefverbindingen maken demontage
en

vervanging

van

individuele

assemblages

mogelijk en garanderen zo een lange levensduur
van het meubilair. Dankzij de goed doordachte
en hoogwaardige afwerking kunnen bekledingen
en vlechten zelfs na jaren worden uitgewisseld en

solpuri kent het verlangen naar een zorgeloze

gerepareerd - pure milieubescherming.

levenshouding en ontwerpt tuinmeubilair dat elke
emotie aanspreekt - het verlangen naar esthetiek

VAN VISIE NAAR REALITEIT: UITSTEKEND

en schoonheid, naar duurzaamheid en waarde, naar

ONTWERP

comfort of naar iets voor onze wereld te doen en de

Kwaliteit, comfort en duurzaamheid: dit zijn de

middelen met zorg te behandelen.

elementen waaruit solpuri innovatieve en duurzame
buitenmeubels creëert met aandacht voor detail

solpuri produceert goed
ontworpen buitenmeubilair
tot in het kleinste detail en
combineert een eigentijdse,
luxueuze levensstijl met een
zuiver geweten.
CARO DINING CHAIR

WAARDEN EN WAARDE

en speciale zorg. De meermaals bekroonde

Of het nu gaat om lifestyle of Joie de vivre - het

ontwerpen van solpuri-ontwerpers brengen het

betekent een en hetzelfde, ook al verschilt het

leven naar buiten en openen daar nieuwe, sensuele

vaak per individu, wat uw eigen manier van leven

woonruimtes. Dit uit zich in de ontwerptaal en

kenmerkt. Dit is niet de enige reden waarom

in de materiaalkeuze: teak, gaas, roestvrij staal en

complexe gedachten en overwegingen voortvloeien

aluminium - componenten, vormen en functies zijn

uit het ontwerp en de fabricage van solpuri

harmonieus op elkaar afgestemd.

tuinmeubelen. „We willen onze veeleisende klanten
een compromisloos totaalconcept bieden voor

GECERTIFICEERD TEAK VOOR BIJNA HET

het leven buiten zonder compromis“, legt Christof

EEUWIGE LEVEN

Schulte-Pinardon, een van de twee oprichters en

Het teak voor de solpuri-meubels groeit op

directeur van solpuri, uit.

geselecteerde plantages in Azië die bewust werken
volgens ecologische en sociale duurzaamheidscriteria.

En dus produceert solpuri volwassen, duurzame

De gebruikte houten componenten worden eerlijk

meubelcollecties in een tijdloos puristisch design

verhandeld en de leveranciers zijn gecertificeerd door

voor buiten. Bij het ontwerpen en ontwikkelen

de Duitse TÜV. Het hout is van nature gegroeid en is

van het meubilair wordt groot belang gehecht

vrij van chemicaliën verwerkt. Het voldoet daarom

aan het zorgvuldig gebruik van grondstoffen

aan de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidsnormen

en daarom zijn alle materialen die door solpuri

van solpuri.

worden gebruikt, laag in verontreinigende stoffen
en

recycleerbaar.

Hoogwaardige

en

discreet

www.solpuri.com
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