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16. 17.

Compañia loungeset wit of zwart gepoedercoat 
aluminium met teakhouten stangen. Kussens van 
Sunbrella Heritage stof beschikbaar in verschillen-
de kleuren onder anderen: groen, antraciet en 
beige.

1: Compañia aluminium - teak loungeset besta-
ande uit 2 x lounge sofa à € 2499,00  + Compañia 
lounge tafel 167 x 69  € 799,00 

2, 3: Compañia loungeset wit of zwart gepoeder-
coat aluminium met teakhouten stangen. Kussens 
van Sunbrella Heritage stof beschikbaar in verschil-
lende kleuren onder anderen: groen, antraciet en 
grijs.
Compañia sofa € 2499,00  
Compañia tuinstoel 1399,00
Compañia lounge tafel 167 x 69  € 799,00
Ook beschikbaar (niet afgebeeld) Compañia  
hoektafel 69x69 € 499,00
Setprijs € 5999,00

5: Bellevue lounge-diining set. Tafel 240 x 100 zwart 
gepoedercoat aluminium – teak met zwarte spun-
crylic kussens. 
Setprijs € 3799,00

16: Dining set bestaande uit Stamtafel 330x110cm 
teak blad en zwart gepoedercoat aluminium 
onderstel met 8 x  Picasso dining stoel teak frame 
met geweven rope  zitting en rugleuning.
Stamtafel € 3999,00
Picasso tuinstoel € 449,00
Setprijs € 6999,00

17: Tuinset bestaande uit Twilight dining tafel 
330x104cm teak met zwart powdercoated alumin-
ium poten met 8 x Butterfly dining stoel zwart ge-
poedercoat aluminium frame met zwart rope en 
zwart zitkussen.
Twilight dining tafel  € 2199,00
Butterfly dining stoel € 139,00
Setprijs € 3311,00

6, 10: Picasso tuinstoel teak frame met geweven rope zit-
ting en rugleuning € 599,00
Taburete teak tafel 50cm rond € 179,00
Setprijs € 1250,00 

7: Ep tuinstoel RVS zwart gepoedercoat frame met teak 
zitting en gevlochten wicker 
rugleuning  € 299,00

8: Afi tuinstoel RVS zwart gepoedercoat frame met teak 
zitting € 279,00

9: Picasso tuinstoel teak frame met geweven rope zitting en 
rugleuning € 449,00

11-15: Butterfly tuinstoel. Gepoedercoat frame en rope zitting 
en rugleuning in verschillende kleurcombinaties. Stoel wordt 
standaard geleverd met zitkussen in bijpassende kleur (zitkus-
sens niet afgebeeld)  € 139,00 incl. kussen
Beschikbare kleurcombinaties:
Wit  aluminium met licht khaki rope  | Champagne aluminium 
met cappuccino rope  | Taupe  aluminium met cappuccino 
rope | Mosgroen aluminium met mosgroen rope  | Zwart alu-
minium met zwart rope.

4: Compañia loungeset teak met zwart gepoeder-
coate aluminium stangen. Kussens: Sunbrella Heri-
tage stof beschikbaar in verschillende kleuren o.a.: 
groen, antraciet en grijs.
Compañia lounge stoel  € 1699,00
Compañia sofa € 2999,00 
Compañia lounge tafel 167x69  € 999,00
Setprijs € 6999,00
Linterna  teak lantaarn 27x27xH65cm € 149,00
Linterna  teak lantaarn 21x21xH41,5cm € 99,00

6.
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20.
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23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35.

36.

37.

38.

39.

18, 19, 20:  5 delige Latice lounge set bes-
chikbaar in 2 kleuren:
a. wit gepoedercoat aluminium met zan-
dkleurige olefin rope en kussens van Olefin 
stof (Kleurvast / zonlicht resistent; Lichtech-
theid 7/8)  in linen kleur.
b. grijs gepoedercoat aluminium met me-
lange grijze rope en melange grijze kussens, 
beiden Olefin. 
Latice lounge stoel € 449,00 - Latice sofa € 
749,00 - Latice koffietafel 110x60 € 269,00 - 
Latice bijzettafel 60x60 € 179,00
Setprijs € 1899,00

21: Queens lounge set bestaande uit 2 
lounge stoelen, 1 lounge tafel  zwart ge-

poedercoat aluminium met zwarte rope en 
zwarte spuncrylic kussens. 
Queens lounge stoel  € 439,00 - Queens tafel 
50 cm rond aluminium  € 159,00
Setprijs € 999,00

22: Queens 5 delige sofa set zwart ge-
poedercoat aluminium met zwarte rope 
en zwarte spuncrylic kussens en 2 Queens 
zwarte aluminium bijzettafels.
Queens lounge stoel  € 439,00 - Queens sofa 
€ 999,00 - Queens tafel 50 cm rond met glas 
inlegblad  € 169,00 - Queens tafel 60cm 
volledig aluminium € 159,00
Setprijs € 2199,00

27: Cozy opklaptafel teak, 80cm rond € 
139,00

28: Cozy opklaptafel teak, 80x80 vierkant € 
149,00

29, 30:  Antibes Air dining stoel met euca-
lyptus hout poten en witte  of zwarte kuip €  
79,95

31-35: Antibes dining stoel met eucalyptus 
hout poten en kunststof kuip in 
verschillende kleuren € 69,95 (wit, coral 
sand, taupe, donkergrijs, zwart) 

23: Linterna  teak lantaarn 27x27xH65cm € 
149,00
Linterna  teak lantaarn 21x21xH41,5cm € 
99,00

24: Tabourete teak tafel 50cm rond € 179,00

25: Director opklapbare tuinstoel, eucalyp-
tus hout en wit aluminium gepoedercoat 
frame met wit textileen zitting en rug € 139,00

26: Director opklapbare tuinstoel, eucalyp-
tus hout en zwart  aluminium gepoedercoat 
frame met zwart textileen zitting en rug € 
139,00

36: Yo tuintafel 240x90x76 teak en wit pow-
dercoated aluminium met 6 Antibes dining 
stoelen teak poot en witte kuip.
Yo dining tafel € 1499,00
Antibes dining stoel € 69,95
Setprijs: € 1750,00

37: Cozy 2 persoons side-by-side armstoel 
teakhout € 369,00

38: Cozy teakhouten ligbed € 289,00

39: Cozy Teakhouten buitendouche € 
349,00

18.
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42. 43.

44. 45.

46. 47.

48. 49.

50. 51.

52. 53.

54. 55. 56. 57. 58.

59.

40, 42: Primavera loungeset ge-
poedercoat aluminium frame ge-
combineerd met teakhouten de-
tails. De textileen zitting zorgt voor 
extra comfort. Kussens met koud-
schuim vulling met waterdichte 
binnenhoes en  Sunbrella afritsbare 
buitenhoes. Frame verkrijgbaar in 
de combinatie wit-teak en zwart-
teak. Kussens verkrijgbaar in 9 ver-
schillende kleuren.
Primavera lounge stoel € 1399,00, 
Primavera sofa € 2999,00, Prima-
vera lounge tafel  € 799,00, Prima-
vera footstool € 599,00, Primavera 
bijzettafel € 499,00

41, 43: Primavera ligbed gepoeder-
coat aluminium met textileen, ver-
krijgbaar in wit en zwart. Kussens in 
Sunbrella stof in verschillende kleuren 
€ 1799,00

44: Carara eettafel ovaal 240cm wit 
gepoedercoat aluminium met marm-
er look glazen blad  
€ 1099,00 (ook verkrijgbaar in zwart)

45: Carara eettafel wit 220x100cm 
gepoedercoat aluminium met marm-
er look glazen blad € 899,00 (ook ver-
krijgbaar in zwart)

46: Soho eettafel 220x100cm zwart ge-
poedercoat aluminium met teak blad € 
1199,00

47: Soho eettafel 220x100cm zwart ge-
poedercoat aluminium met frosted glas 
blad € 799,00

48, 49: Soho eettafel 90x90cm zwart/wit 
gepoedercoat aluminium met teak blad 
€ 499,00

50, 51: Soho eettafel 90x90cm zwart/
wit gepoedercoat aluminium met frosted 
glas blad € 349,00

52, 53: Soho eettafel 90x90cm zwart/wit 
gepoedercoat aluminium met keramisch 
blad € 349,00

54, 55: Soho tuinstoel zwart/wit ge-

poedercoat aluminium € 199,00, bijpas-
send kussen 39,95

56, 57, 58: Soho tuinstoel zwart/antra-
ciet/wit gepoedercoat aluminium met 
textileen zitting en houten armleggers 
€ 179,00

59: 2 x Soho eettafel 90x90cm zwart ge-
poedercoat aluminium met frosted glas 
blad € 349,00
     1 x Soho eettafel 90x90cm zwart ge-
poedercoat aluminium met teak blad 
€ 499,00
      Gecombineerd met Soho dinings-
toelen zwart gepoedercoat aluminium 
€ 199,00 
      en Soho dining stoel zwart ge-
poedercoat aluminium met textileen 
zitting en houten 
      armleggers € 179,00      Zitkussen 
zwart polyester € 39,95
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60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

91.

92.

93.

94.

95. 96. 97.

98. 99.

60, 61: Sunset stapelbare tuinstoel in taupe 
of wit kunststof € 59,95

62, 63: Air XL stapelbare tuinstoel in taupe of 
wit kunststof € 59,95
64 Artemis stapelbare tuintoel taupe kunststof 
€ 59,59

65 - 67: Sky tuinstoel in donkergrijs, taupe of 
wit kunststof € 69,95

68 - 71: Sky lounge stoel in zwart, donkergri-
js, taupe of wit kunststof € 89,95

72 - 75: Crystal tuinstoel in transparant 
zwart, rookgrijs of amber en glanzend wit 
kunstststof € 134,00

76 - 78: Avalon opklapbare regiseursstoel 
gepoedercoat frame met textilene zitting en 
rugleuning in de kleurcombinaties antraciet 
aluminium-taupe textileen, champagne alu-
minium-taupe textileen en wit aluminium-wit 
textileen € 99,00

82 - 84: Avalon stapelbare tuinstoel ge-
poedercoat aluminium frame met textileen 
zitting en rugleuning in de kleurcombinaties 
antraciet aluminium-taupe textileen, cham-
pagne aluminium-taupe textileen en wit alu-
minium-wit textileen € 89,95

85 - 87: Avalon tuinstoel, gepoedercoat 
aluminium frame met textileen zitting en ver-
stelbare rugleuning in de kleurcombinaties 
antraciet aluminium-taupe textileen, cham-
pagne aluminium-taupe textileen en wit alu-
minium-wit textileen € 149,00

88 - 90: Avalon bartafel 150x70 in mystic 
grey, champagne of wit gepoedercoat alu-
minium met 4 x Avalon barstoelen gepoeder-
coat aluminium frame met textileen zitting en 
rugleuning in de kleurcombinaties antraciet 
aluminium-taupe textileen, champagne alu-
minium-taupe textileen en wit aluminium-wit 
textileen.
Avalon bartafel € 329,00, Avalon barstoel € 
149,00

91 - 93: Smile lounge tafel 50cm rond in lichtgri-
js, aqua blauw of wit gepoedercoat aluminium € 
129,00 
Smile lounge tafel 90cm rond in aqua blauw of wit 
gepoedercoat aluminium € 279,00 

94 - 96: Avalon uitschuifbare eettafel beschik-
baar in 2 maten in wit, champagne of antraciet. 
gepoedercoat aluminium gecombineerd met ver-
schillende tuinstoelen.
Avalon uitschuifbare eettafel 240-160cm € 799,00
Avalon uitschuifbare eettafel 330-220cm € 999,00
Voor de tuinstoelen zie nummers 76 t/m 87

97: Avalon uitschuifbare eettafel 330-220cm wit 
gepoedercoat aluminium  gecombineerd met An-
tibes tuinstoel in wit, donkergrijs, zwart, coral sand 
of taupe kunststof kuip met eucalyptushouten po-
ten
Avalon uitschuifbare eettafel 330-220 € 999,00
Antibes tuinstoel € 79,95

98, 99: Avalon opklaptafel 80x80 en 80 rond in wit 
champagne,antraciet, taupe, mosgroen en zwart 
gepoedercoat aluminium € 229,00
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100.

103.

104.

105.

106.

107.

100: Michigan Antraciet grijs gepoedercoat frame, 
donkergrijze kussens, met polywood details en tafel-
bladen. De afmeting is 246 x 246 cm. Tafel 80 x 80 cm. 
Met polywood top.
Setprijs € 999,00

101: Briant tuinbank beschikbaar in mystic grey of 
olijf groen gepoedercoat aluminium met zitkussen in 
spunacrylic stof pearl grey. 
Queens bijzettafel 50x52cm 
Briant Bench € 549,00
Zitkussen € 79,95 
Nu als set: € 599,00
Queens bijzettafel € 169,00

102: Calma 6 delige luxe platform set, frame van gepoeder-
coat aluminium in zwart, afgewerkt met FSC teakhouten ac-
centen, rugleuning en tafelbladen, zwarte textileen zitting en 
kussens met nanotex hoezen beschikbaar in antraciet grijs of 
beige.
U kunt deze set op verschillende manieren opstellen, op de 
foto is de hoek 322,5 cm  x 411.5 cm
De set bestaat uit: 1x 2-zits bank rechts, 1 x 2-zits bank links + 
1 x hoek, 1 tussenstuk ( ook als losse stoel te gebruiken), 1 x 
langwerpige salon tafel + 1 x vierkante salontafel met kussen ( 
ook als poef te gebruiken)
Setprijs € 5699,00

103: Cube 4 delige sofaset gepoedercoat wit alumini-
um met teak tafelblad en teak armleggers met lichtgrijze 
kussens.
Cube lounge stoel € 599,00
Cube sofa € 1199,00
Cube lounge tafel € 699,00
Setprijs € 2999,00

104: Ona 4 delige lounge set teak sofa en lounge sto-
el, tafel van gepoedercoat aluminium met teakhouten 
blad. Kussens van spuncrylic stof. Ook afgebeeld Ona 
bijzettafel 70cm rond van gepoedercoat wit aluminium 
met teak blad en Ona verrijdbare tafel 47x90cm wit ge-
poedercoat aluminium.
Ona lounge stoel € 899,00

Ona sofa € 1699,00
Ona lounge tafel € 799,00
Set prijs 2 x lounge stoel, lounge sofa en lounge 
tafel 152x77 cm nu € 3999,00
Ona bijzettafel rond: € 499,00
Ona verrijdbare tafel € 699,00

105 - 107: Gantic  eettafel teakhout in verschil-
lende afmetingen
Gantic eettafel 170x170cm € 2399,00
Gantic eettafel 240x112cm € 2299,00
Gantic eettafel 280x112cm € 2499,00

101.

102.
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

115.114.

108:  6 delige Amigo lounge set 
wit gepoedercoat aluminium met 
4mm rond vlechtwerk naturel  
kleur met naturel spunacrylic kus-
sens  en  3 Coppa bijzettafels wit 
gepoedercoat aluminium  in 3 
verschillende maten (50, 60 en 70 
cm rond)
Setprijs  € 1299,00

109:  6 delige Amigo lounge 
set zwart gepoedercoat alumin-
ium met 4mm rond vlechtwerk 
zwartgoud  kleur en  spunacrylic 
kussens kleur linnen  en  3 Coppa 
bijzettafels  zwart gepoedercoat 
aluminium in 3 verschillende mat-
en (50, 60 en 70 cm rond)
Setprijs  € 1299,00

110: Scaloppino ligbed ge-
poedercoat mystic grey alumini-
um met marble grey of pearl grey 
spunacrylic  kussen, ook beschik-
baar in wit gepoedercoat alumin-
ium. Scaloppino bijzettafel mystic 
grey gepoedercoat aluminium.
Scaloppino ligbed € 499,00
Scaloppino bijzettafel € 99,00

111: Scaloppino  sofa set mystic 
grey gepoedercoat aluminium 
met pearl grey spunacrylic  kus-
sens , ook beschikbaar in wit ge-
poedercoat aluminium.
Setprijs (2x lounge stoel, 1 x lounge 
sofa, 1 x koffietafel) € 1799,00

112: Flash platform set champagne 
gepoedercoat aluminium met 
donker grijze kussens. Ook beschik-
baar in antraciet grijs gepoedercoat 
aluminium met donkergrijze kussens.
Setprijs (zonder afgebeelde sierkus-
sens)  € 1499,00

113: Bel Ami XL platformset wit gepoedercoat al-
uminium met teak details en linnen spunacrylic kus-
sens. Ook beschikbaar in kleurcombinatie mystic 
grey aluminium en pearl grey kussens.
Setprijs zoals afgebeeld (Chaise longue, Chaise 
longue XL, Corner en Lounge tafel) € 2699,00
Ook beschikbaar als kleine hoek (2x Chaise longue, 
Corner en Lounge tafel) setprijs € 2199,00

114: Moonlight eettafel 240x100cm  
wit gepoedercoat aluminium met 
teak blad gecombineerd met 6 x Bil-
bao dining stoel wit gepoedercoat 
aluminium met multicolour textileen 
zitting en rugleuning en teak arm-
legger.
Moonlight eettafel 240x100cm € 
1299,00
Bilbao dining stoel € 79.95
Setprijs € 1450,00

115: Dawn eettafel 157cm rond wit 
gepoedercoat aluminium met teak 
blad € 1299,00
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116. 117. 118. 119. 120. 121.

122.

123.

124. 125. 126. 127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

137.

138.

139.

140.

136.

135.

134.

116: Darwin verstelbare dining stoel in halfrond 6 mm vlecht-
werk kleur corn € 174,75

117: Darwin verstelbare dining stoel in halfrond 6 mm vlecht-
werk kleur multi grey € 174,75

118: Brisbane dining stoel in halfrond 6 mm vlechtwerk kleur 
corn met kussen agame met white
pepper bies € 149,75

119: Brisbane dining stoel in halfrond 6 mm vlechtwerk kleur 
multi grey met kussen salmiak met
white pepper bies € 149,75

120: Adelaide dining stoel in halfrond 6 mm vlechtwerk kleur 
corn met kussen agame met white
pepper bies € 174,75

121: Adelaide dining stoel in halfrond 6 mm vlechtwerk kleur 
multi grey met kussen salmiak met
white pepper bies € 174,75

122/123/124: Ottomano poef in 4mm vlechtwerk kleur zwart-
goud met kussen naturel in 3 maten
Ottomano poef 120cm rond € 449,00
Ottomano poef 100 cm rond € 399,00
Ottomano poef 90cm rond € 299,00

125: Coobowie ligbed in halfrond 6mm vlechtwerk kleur corn 
met kap en kussens agame met white
pepper bies € 999,00

126: Coobowie ligbed in halfrond 6mm vlechtwerk kleur multi 
grey met kap en kussens salmiak met
white pepper bies € 999,00

127: Birdwood lounge-dining set in halfrond 6 mm vlechtwerk 
kleur corn met kussens agame met
white pepper bies. Hoekset bestaat uit chaise longue, chaise 
longue XL en lounge-dining tafel
150x90cm
Setprijs (exclusief de afgebeelde sierkussens) € 1499,00

128: Sierkussenrol 14x45cm in all weather stof multicolour streep 
€ 29,95

129: Sierkussen 35x60cm in all weather stof multicolour streep 
€ 29,95

130: Sierkussen 45x45cm in all weather stof multicolour streep 
€ 29,95

131: Sierkussen 50x50 cm quilted spunacrylic stof kreeftroze € 
27,95

132: Sierkussen 50x50 cm quilted spunacrylic stof olijfgroen € 
27,95

133: Sierkussen 50x50 cm quilted spunacrylic stof marble grey 
€ 27,95

134: Plaid donkergrijs € 99,00

135: Plaid lichtgrijs € 99,00

136/137/138/139/140: Dienblad 60x45cm gepoedercoat 
aluminium in verschillende kleuren (zwart, mystic grey, kreef-
troze, olijfgroen, wit) in geschenkdoos €59,95
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