




Lounge set Compañia is verkrijgbaar in  
verschillende  uitvoeringen: Frame A-kwaliteit 
teak met zwart gepoederlakte aluminium de-
tails. Frame gepoederlakt Aluminium in wit 
of in zwart met teakhouten details. De kussens 
hebben waterdichte binnenhoezen, en water en 
vuil afstotende buitenhoezen. De hoezen zijn 
afritsbaar en wasbaar. De standaard buitenstof 
is een spuncrylic, maar u kunt ook kiezen voor 
Olefin in diverse sprankelende kleuren. Graag 
helpen we u bij het maken van een passend 
voorstel! Zie voorbeelden van ons kleurengam-
ma achterin deze brochure!

BUBBLES LOTS OF ICE  FRESH MINT & 
GOOD COMPANY...
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Lounge set  Compañia in wit gepoederlakt aluminium met teakhouten details. Deze royale set is 
zeer comfortabel en heeft een zithoogte van 45 cm. waardoor ook het opstaan vanuit zithouding 
vergemakkelijkt wordt.  Het is zelfs mogelijk om bij deze set de rug en zitting geheel naar wens aan 
te passen. De kussens op de foto zijn bekleed met Sunbrella Heritage stof. Deze stof is verkrijgbaar 
in 9 trendkleuren en is voor voor 50% gerecycled. De teakhouten roedes in rug en armleuning 
geven dit meubel een mooi contrast en maken het ook van de achterzijde een schitterend meubel 
om naar te kijken. De kussenhoezen zijn afritsbaar en wasbaar op 40 graden.  Op bestelling kunnen 
wij deze kussens zowel wat betreft comfort als  stof-keuze geheel aanpassen. 
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DOME by Heatsail is een tijdloze verlichting met verwarming 
voor in uw tuin of terras.

Geniet  van dagelijks van de momenten dat je buiten bent 
samen met familie en vrienden, zelfs als het buiten kouder 
wordt. Waardeer de ervaring, de plek en de momenten die 
buiten gecreëerd worden. Zelfs als je niet buiten bent, is de 
DOME een geweldige blikvanger op je terras. De DOME is 
ontworpen en gemaakt in België.

- Verlichting en verwarming zijn afzonderlijk regelbaar
- Twee verschillende instellingen voor verwarming
- Inclusief afstandsbediening voor verlichting
- FAR-infraroodtechnologie
- Licht dimbaar met afstandsbediening
- Gemaakt van roestvrij staal en aluminium,
kan het hele jaar buiten blijven en er is een bescherm hoes los 
verkrijgbaar voor de kap.
- 100% Elektrisch, 3250 Watt ( en dient op een aparte groep 
aangesloten te worden )
- Verplaatsbaar met twee kleine wieltjes in de voet,
extra twee wielen zijn optioneel
- Standaardkleuren zijn zwart & wit,
alle RAL-kleuren zijn optioneel
- Optioneel ingebouwd Bluetooth-luidsprekersysteem.
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Rechts nogmaals Lounge set 
Compañia Zwart gepoederlakt al-
uminium met teakhouten details. 

In deze wereld waar alles op elkaar 
lijkt kiezen wij ervoor om ons te 

onderscheiden! Items beschikbaar 
in deze serie zijn: Lounge sofa, 

lounge stoel, lounge tafel en hoek 
tafel. Deze set ziet er vanuit elke 

hoek fantastisch uit!

 



Bellevue  “low dining”  eten op lounge hoogte. Deze set is een combi-
natie van een eettafel op lounge hoogte, een bank en 2 lounge stoelen. 
Het frame is van gepoederlakt aluminium met teak hout. De kussen 
hoezen zijn gemaakt van Olefin. De hoezen zijn afritsbaar en wasbaar.  
Voor een goed comfort en support  heeft deze set dubbele rugkussen. 
Ook is de set verkrijgbaar met lage loungetafel in plaats van met een 
eettafel.

Deze set is beschikbaar in:
Wit gepoedercoat aluminium – Teak – Zilver grijze kussens
Antraciet gepoedercoat aluminium – Teak – Antraciet grijze kussens
Zwart gepoedercoat aluminium – Teak – Zwarte kussens

Eettafel op loungehoogte: 240 x 100 x 67 cm
Lounge tafel: 160 x 80 x 36 cm (Voor deze lounge tafel is een kussen 
beschikbaar zodat deze ook als royale voetenbank gebruikt kan worden.)
Lounge stoel: 90 x 82 x 67 cm
Lounge Bank: 200 x 82 x 67 cm

Vind je een bank of de brede 
Bellevue stoelen te zwaar, 
denk er dan eens aan om deze 
tafel met de Picasso stoel te 
combineren! 

De Picasso Lounge stoel is 
verkrijgbaar in zowel teak als 
gepoedercoat aluminium. 
Standaard wordt deze stoel 
geleverd in een aantal kleur 
combinaties maar op bestelling 
kunnen wij ook speciale kleuren 
leveren. Zie hiernaast enkele stof 
voorbeelden.

Bijvoorbeeld wit frame bekleed. 
met een mooie Oranje of rood - 
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De Picasso aluminium wordt gemaakt met een wit, 
taupe of zwart frame.

tekst missing.....
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Picasso lounge stoelen met daartus-
sen tafel Taburete.
De handgemaakte loungestoelen 
zijn net als de tuinstoelen van 
A-kwaliteit teakhout. Het ronde 
frame is voorzien van “vinger” 
verbindingen.
De bijzet tafel kan ook gebruikt 
worden als kruk, en heeft een 
handig handvat in het midden van 
het blad om het te verplaatsen.
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Mesa Principal stamtafel 330 
x 110 x 76 cm Het stevige 
aluminium frame bestaat uit een 
stuk. Het teakhouten tafelblad is 
gemaakt van massieve planken. 
Deze ´eyecatcher´ is geschikt voor 
10 – 12 personen. 

De  Picasso tuinstoelen met rond 
teakhouten frame  passen mooi 
bij deze tafel en zijn bijzonder 
comfortabel. Rug en zitting van 
de Picasso tuinstoel zijn gemaakt 
van Olefin, gevlochten op een 
aluminium frame.  Olefin rope 
verkrijgbaar in zwart, melange 
licht grijs. 

NIEUW:  Picasso  Dining 
is vanaf 2022 net als 
de Picasso loungestoel 
ook verkrijgbaar in 
gepoedercoat aluminium  
wit, zwart en taupe met 
Olefin doek. bekleding 
in standaard kleuren 
of kleuren naar eigen 
keuze uit ons brede stof-
fenaanbod… Houd voor 
deze “custom” uitvoering 
wel rkening met een 
levertijd.



De robuuste Scaloppino serie heeft een “actieve”  zit,  je zakt niet 
weg in de kussens en staat dus  gemakkelijk weer op. Scaloppino 
is  gemaakt van gepoederlakt aluminium en daarom gemakkelijk te 
onderhouden. Deze set is verkrijgbaar met antraciet grijs en wit frame. 
Voor de kussens is een neutrale grijze kleur gekozen.

 Sofaset bestaat uit: 2 lounge stoelen, Lounge sofa, lounge tafel.
Er is een enkel ligbed en op bestelling een dubbel ligbed verkrijgbaar. 
Beiden voorzien  van wielen en een mooi dik kussen. Kussens zijn 
van Spuncrylic  en hebben afritsbare wasbare hoezen. Bij het ligbed 
hebben we een  handige bijzettafel die ook  als labtop tafel bij de bank  
gebruikt kan worden.

Maak je scaloppino lounge set wat 
spannender en sprankelender met 
leuke kleurige sierkussens en door 
er bijvoorbeeld een los element 
aan toe te voegen zoals deze 
loungestoel uit onze Bubbles serie. 

Bubbles loungestoel heeft een 
draaiend frame en voelt zich zowel 
binnen als buiten onder de veranda  
helemaal thuis!

13
14



Butterfly tuinstoel 
is een moderne 
stapelbare tuins-
toel gemaakt van 
gepoedercoat alu-
minium met “olefin” 
vlechtwerk.
De Butterfly tuinstoel 
is  beschikbaar in 
verschillende 
trendkleuren en 
wordt standaard 
geleverd met een 
comfortabel zitkussen 
in een bijpassende 
kleur. Op verzoek 
kan het zitkussen 
gemaakt worden 
van Olefin doek naar 
keuze uit ons brede 
stoffenpalet.

Op de foto rechts wordt de butterfly gecombineerd met de Twilight tafel. De twiligt tafel 
is 330 lang en geschikt voor 8-10 personen.

Deze Twilight tafel is ook beschikbaar in 240 cm  lengte in het wit, antraciet en zwart en 
dan geschikt voor 6-8 personen.

15
16



Yo  eettafel 240 x 100 cm. Deze tafel heeft een gepoedercoat aluminium onderstel en een tafelblad wat gemaakt is van aluminium en 
teakhouten latten in verschillende breedtes. Als extra optie kunt u een of meerdere aluminium latten van deze tafel laten bedruk-
ken door ons, leuk idee voor een speciale gelegenheid, of bedrijf! Voorbeelden hiervan vind u in onze showroom! Het teakhout 

in deze tafels is onbehandeld, u kunt er dus voor kiezen om deze tafel te laten vergrijzen maar ook kunt u de mooie warme kleur van hout 
behouden of kunt u de tafel in een gewenste kleur oliën.

Foto op de linker pagina: De zwarte tafel combineert schitterend met de Ep en Afi stoelen zoals op de foto maar we hebben ook de antibes 
tuinstoel in volledig zwart met aluminium poten voor wie meer van een kuip model houd.
Foto Beneden:  Yo tafel wit: teak latten onbehandeld. Deze zullen dus na verloop van tijd vergrijzen als ze niet behandeld worden... 
De witte Yo tafel is gecombineerd met de witte en coraal zand kleurige  Antibes tuinstoelen.
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Primavera lounge set, rond buisframe met 
teakhouten  accenten en textileen zitting. 

Dankzij het textileen in de zitting heeft 
deze set ook zonder kussens een mooie 
uitstraling en is hij - met kussens – extra 

comfortabel. Voor deze set hebt u de keuze 
tussen Sunbrella spuncrylic en Olifen kus-

sens. Kussens zijn voorzien van waterdichte 
binnenhoezen. De buiten hoezen zijn 

afritsbaar en wasbaar.



Foto hierboven: 
Voor  de “Primavera”  set hebben wij ook “Over the Top” rug kussens beschikbaar in kunst leer of stof, deze uitwissel-
bare  “Over the Top” kussens maken deze set uniek en geven u de mogelijkheid om met een set verschillende sferen 

te creëren.  De Primavera collectie bestaat uit: Lounge stoel, lounge sofa, voeten bankje, lounge tafel met lectuurbak, 
hoektafel, ligbed.
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Foto rechts: 
Zie hier wat voorbeelden van de stoffen en maak 
van je lounge set echt wat bijzonders door de  
verschillende dessins met elkaar te combineren.
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Vol trots produceert Beach7 de signatuur collectie “ODE”, 
ontwikkeld in samenwerking met een van Nederlands 

bekendste tuinarchitecten, Dick Beijer.
ODE aan bijzondere omstandigheden, ODE aan bijzondere mensen.

Dick laat zich leiden door de omringende architectuur, de grafische vormen, verhoudingen en symmetrie. Zijn ontwer-
pen kenmerken zich door hun eenvoud waardoor hij uiteindelijk de bewoners en de natuur de ruimte geeft om zijn 
ontwerp tot leven te laten komen. De samenwerking met Beach7 heeft geresulteerd in een aluminium meubelcollec-
tie, die de sterke voorliefde voor sobere  strakke vormen toont. Het zijn vooral de schitterende kussens die het profiel 
bepalen en het meubel een extra dimensie geven.

A TRIBUTE TO INSPIRATION

Ode tuintafel is 
beschikbaar in 2 maten 
en 3 kleuren, passend bij 
de lounge set. Het frame 
van de poten loopt door in 
het blad. Dit geeft een erg 
mooi en stoer accent aan 
deze tafel! Het frame van 
zowel de tafel als de sto-
elen is van gepoedercoat 
aluminium, het tafelblad 
is van teakhout. De 240 
tafel bied plaats aan 6 
personen. De 320 tafel is 
geschikt voor 8 personen.

De ode lounge stoelen 
hebben Olefin kussens. 
Voor 2022 is de ode tafel 
ook voorzien met een 
composiet blad.

MINONE  Lounge set in gepoederlakt aluminium.  Onderdelen in deze serie zijn: Lounge stoel. lounge sofa 3-seater, voetenbankje ( 1 pers.: 74 x 74 x 31 cm ). Voetenbankje ( 2 pers.: 148 x 74 x 31 
cm ). Lounge tafel 148 x 74 x 31 cm. Eettafel 2 maten: 240 x 100 x 75 cm en 320 x 100 x 75 cm. T Ligbed met wielen( 1 pers. ). Side table 74 x 37 x 37.

De Minode collectie is gemaakt van gepoedercoat aluminium frame, beschikbaar in wit en antraciet met spuncrylic of Olefin kussens. Op bestelling zal deze set ook leverbaar zijn in donker groen 
en zwart. Houd hiervoor wel rekening met een levertijd. De kussens zijn beschikbaar in 2 uitvoeringen. Standaard hebben we voor deze set kussens met kussenhoezen. Deze hoezen zijn afritsbaar 
en wasbaar. Daarnaast hebben we gecapitonneerde kussens (zie foto). Deze kussens zijn verkrijgbaar in Olefin en kunst leder maar zijn - door de knopen -  echter niet afritsbaar en wasbaar.
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Soho tafels zijn er in 2 maten: 90 
x 90 cm en 220 x 100 cm. Bij de 
90 x 90 tafels hebben we de keuze 
tussen wit en zwart gepoedercoat 
aluminium frame, en voor het 
blad kunt u kiezen tussen glas, 
keramiek of teak. Op de foto links 
ziet u 2 x de glazen tafel met in het 
midden de teak tafel samen-
gevoegd tot een mooi geheel. De 
teak tafel combineerden we met 
de Soho stoel in textileen, de tafel 
met het mat glazen blad combi-
neerden wij met de onvervoest-
bare volledig aluminium Soho 
tuinstoel met kussen. De Soho 
stoel is stapelbaar!

De 220 tafel is er in wit, antraciet en 
zwart met teakhout, en in wit en antra-

ciet met een glazen blad. Passend bij de 
Soho tafel: Soho stapelbare tuinstoelen 
in aluminium (wit en zwart met kussen), 

of in aluminium met textileen ( wit, 
zwart en antraciet met teakhouten leun-
ing, zonder kussen). Dit is een mooie en 

zeer solide tuinstoel, zie ook erg mooi 
gecombineerd kan worden met onze 

teakhouten Moonlight tafel.
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Dawn tuintafel Ø 156beschikbaar met witte, 
antraciet of zwarte aluminium “spin” poot. 
Dankzij deze spinpoot kun je rondom aan deze 
tafel zitten met ruim 6 personen.

Dawn tuintafel ovaal 280 x 
130 cm, is ook beschikbaar 
met witte, antraciet of zwarte 
aluminium “spin” poot en 
bied ruim plaats aan 8 tot 10 
personen.

Dawn  tuintafel heeft een mooi teakhouten blad 
met een schuin afgewerkte rand wat deze tafel 
een stoere uitstraling geeft. Het voordeel van 
een ronde of ovale tafel is dat je elkaar gezellig 
allemaal aan kunt kijken tijdens het tafelen!

De teakboom (Tectona grandis) is een boom die 
meer dan 40 meter hoog kan worden. Het is een 
bladverliezende boom, iets wat in de tropen veel 
minder gebruikelijk is dan in de gematigde streken. 
In de tropen zijn immers geen winters. De teakboom 
komt van nature voor in het moessonwoud, waar 
jaarlijks een natte periode afgewisseld wordt door 
een droge periode. In de droge periode verliest de 
boom zijn bladeren.  Deze boom is bekend om het 
teakhout en wordt daarom veel aangeplant. Er is in 
Nederland veel kennis over teakbomen vanwege 
de ervaring met teakplantages in het toenmalige 
Nederlands-Indië. Tegenwoordig zijn er plantages 
op alle continenten. Teakhout is te vinden in tal 
van schakeringen van bruin, soms met een gouden 
zweem. Het is al eeuwenlang bekend en is geprezen 
wegens de weerstand tegen alle weersinvloeden. 
Het is zeer gewild in de scheepsbouw (vooral dure 
jachten), en in de meubelsector. Teak is rijk aan natu-
urlijke oliën: deze dragen bij aan de duurzaamheid. 
Niet onbelangrijk: teak veroorzaakt geen roest of 
corrosie wanneer het in contact komt met metaal. 
Onbehandeld teak zal op den duur vergrijzen, echter 
je kunt teak eenvoudig en op verschillende manie-
ren behandelen om dit te voorkomen en / of om het 
teak in te kleuren ( bijvoorbeeld zwart).

Fontelina Tuintafels zijn 
er in verschillende maten 
en kleuren: Het onderstel 

van de fontelina tafels 
is wit, antraciet of zwart 

gepoedercoat aluminium. 
Het  blad is van teakhouten 
latten. Deze neutrale tafels 
zijn met veel stoelen uit on 

assortiment te combineren! 
Afmetingen: Ø 120.5 cm 

(geschikt voor 4 personen). 
Ovaal 192 x 105 cm (geschikt 

voor 4-6 personen). Ovaal 
302 x 100 cm (geschikt voor 

8 personen). Rechthoekig 
159 x 90 cm (geschikt voor 

4-6 personen). Rechthoekig 
236 x 90 cm (geschikt voor 

6-8 personen).

Moonlight tuintafel, Gepoedercoat 
aluminium frame met teakhouten 
blad. De moonlight tafel is er met een 
wit, zwart of antraciet onderstel en in 
de volgende afmetingen: 180 x 90 cm 
( voor 4 tot 6 personen). 240  x 100 
cm ( voor 6 tot 8 personen). 300 x 100 
xm ( voor 10 tot 12 personen ). 
Daylight tuintafel 240 x 100 cm. 
Frame beschikbaar in wit, zwart en 
antraciet.
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Het mooie ronde frame van de  Ona lounge set is volledig gemaakt van eerste klas Indonesisch teak. Op deze detail foto is zichtbaar 
hoe mooi de armleuning geïntegreerd is. De stoelen en bank zijn compact maar zeer comfortabel. De afritsbare en uitwasbare kussen-

hoezen zijn van Spuncrylic stof in een linnen kleur. Doordat deze set zo neutraal is kunt u hem op veschillende manieren stylen. Op 
deze foto’s hebben we gekozen voor multicolour “all weather” sierkussens. De set zelf straalt een oosterse | koloniale sfeer uit en past 
zeer mooi in tuin,  terras of veranda met grassen en bamboe. Kom langs in ons “experience” centrum in Waalwijk, wij helpen u graag 

met het zoeken naar de juiste sfeer voor uw tuin of terras! De bijzondere tafel op de foto aan de rechter zijde bestaat uit 2 delen, de 
massieve aluminium tafel heeft wielen, en rijd als het ware over de langwerpige salontafel.  De bovenste tafel creëert een schaduwplek 

om hapjes en drankjes te beschermen tegen de warmte van de zon.
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Central Tray. Mooi groot aluminium dienblad 
verkrijgbaar in 5 kleuren, verpakt in een 
geschenk doos.

Allegre is een loungeset met zeer opvallende 
ronde vormen.
Het frame is gemaakt van teakhout in combi-
natie met gepoedercoat aluminium.
Er zijn 2 uitvoeringen: Zwart aluminium met 
zwart/grijze kussens en groen aluminium met 
een combinatie van donker en lichtgroene 
kussens.
De Allegre lounge set bestaat uit:
lounge stoel, pouffe, lounge bank, pouffe 
passend bij loungebank, Lounge tafel.



De Saona loungeset is beschikbaar in teak met zwarte rope en in teak met zand kleur rope.
Kussens kunnen naar wens met stoffen uit ons Olefin stoffenpakket bekleed worden.
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Calma is een zeer royale modulaire Teakhouten platform lounge set 
met een zwart of wit gepoedercoat aluminium frame. De set bestaat 

uit verschillende losse onderdelen. Wat deze set extra  bijzonder 
maakt is de mooie teakhouten rugleuning! U kunt deze set op veel 

verschillende manieren neerzetten, als hoek opstelling maar ook als 
bank. Deze set gaat nooit vervelen! 

Hij is gemaakt van A-kwaliteit teakhout De onderdelenwaaruit deze 
set bestaat:      

Chaise longue links ( voor 2 personen, met teakhouten tafelblad ). 
Chaise longue rechts ( voor 2 personen, met teakhouten tafelblad). 

Hoek. Center (een persoons zitting).  Tafel vierkant met kussen, 
te gebruiken als tafel of als voetenbank. Tafel rechthoeking met 

teakhouten blad.

Breng sfeer je tuin met onze mooie accessoires:
Ook al zit je binnen, wat is er mooier om naar te kijken als een terras 
vol brandende lantaarns!
Bijvoorbeeld deze grote teakhouten lantaarns van het merk Guiño  
Guiño “Linterna” gemaakt van A-kwaliteit teak is Verkrijgbaar 21 x 
21 x 41,5 cm en in 21 x 21 x 65 cm
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Antibes tuinstoelen ver-
krijgbaar in verschillende  
kleuren en uitvoeringen.
1. Zwart met aluminium 
poten.
2. Gesloten kuip met euca-
lyprus poten
3. Antibes - air open-
gewerkte kuip met 
eucalyptus poten

Ep tuinstoel, onderstel 
gepoederlakt roestvrij 
staal, zitting en rug frame 
gepoederlakt aluminium. 
Rugleuning zwart wicker, 
zitting teak.

Afi tuinstoel, onderstel 
gepoederlakt roestvrij 
staal, zitting en rug 
gepoederlakt aluminium 
met teak.
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Picasso tuinstoel en “low dining” - lounge stoel. Verkri-
jgbaar in teakhouten frame met gevlochten “rope” zit-
ting en rug. Ook verkrijgbaar in Aluminium met stoffen 
bekleding in diverse kleuren. 
 

Avignon stapelbare tuinstoel uit de Beach7 - Club collec-
tie. Gepoederlakt aluminium en derhalve onderhouds 
vriendelijk. Avignon is stapelbaar. Zitting en rugleuning 
zijn vervaardigd uit aluminium latten. Deze tuinstoel 
wordt geleverd met een bijpassend zitkussen. Kleuren 
zijn: zwart, antraciet, “Forest” groen, champagne en wit. 
Onderhoud uw aluminium meubel goed. Behandel het 
met de Beach7 aluminium protector spray.
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Director chair.  Opklapbare tuinstoel set van 
2 stuks.
Het frame is van eucalyptus hout, en staal 
met e-coating. Zitting en rug zijn van Texti-
leen. De regisseursstoel is verkrijgbaar in wit 
en zwart. 
Omdat ze opklapbaar zijn zijn ze eenvoud-
ig mee te nemen en op te bergen. Ibiza in 
je achtertuin! Recept: regiseurs stoel, goed 
gezelschap, zeezand, helmgras, rosé wijn of 
een cavaatje in een groot glas met ijs en een 
takje munt.....!

Lucca stapelbare aluminium tui-
nstoel verkrijgbaar in wit zwart en 
antraciet.

Ode tuinstoel, bijzonder comforta-
bel! met dikke zit en rugkussens, 
verkrijgbaar in diverse kleuren en 
stoffen.

Sunset stapelbare kunststof tuinstoel 
verkrijgbaar in diverse kleuren.

Pacific stapelbare kunststof tuinstoel 
met textileen zitting en rug.

Air XL Barstoel verkrijgbaar in diverse 
kleuren en 2 hoogtes.

Air XL kunststof stapelbare tuinstoel 
verkrijgbaar in diverse kleuren.

Avignon verstelbare stapelbare tuin-
stoel met textileen zitting en rugleun-
ingverkrijgbaar in antraciet - taupe en 
wit - wit.

Crystal stapelbare  kunststof tuinsto-
el verkrijgbaar in amber, wit, szart en 
rookgrijs.



Je tuin is de ideale vakantie bestemming waar je elke dag van kunt 
genieten. Met een terras overkapping creëer je een extra leefruimte 
buitenshuis. Een gezellige kamer om te ontspannen met vrienden en 

familie, een beschutte speelruimte voor de kinderen of een knusse 
plaats om in elk seizoen tot rust te komen? De terrasoverkapping 

wordt aangepast aan je levensstijl zodat je er jaar in, jaar uit heerlijk 
in kunt vertoeven.

Vrijstaand of aangebouwd tegen de gevel, voor elke terrasoverkap-
ping is een aluminium frame de basis. Met de talloze opties stem 

je die overigens volledig af op jouw wensen. Een automatische 
zonwering, led-verlichting voor nog meer sfeer of zelfs audio- en 

verwarmingselementen … de invulling bepaal je helemaal zelf! Met 
een Overkapping blijven ook je meubels langer mooi en schoon hoef 

je nooit meer met meubels of kussens te slepen!
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Het is ook mogelijk om je lamellendak in te laten 
bouwen in een bouwkundige constructie. Lamellen 
daken zijn er als kanteldak maar ook hebben we 
cabrio daken die je voor 80 % 
open kunt zetten.  
Maak je veranda compleet met schuifpanelen, 
screens of glazen schuifwanden uit on assortiment. In 
onze showroom kun je een aantal mogelijkheden zien 
en uitproberen. Kom vrijblijvend langs voor advies of 
offerte. neem indien mogelijk wat foto's en / of een 
bouwtekening of plattegrond mee van uw situatie 
zodat wij u wat beter van advies kunnen dienen.

Beweegbare glazen balustrade voor op de begane grond
Wilt vaker overdag en ‘s avonds buiten kunnen zitten? Met ClickitUp® 
kunt u van uw terras of buitenruimte een windstille oase maken. 
ClickitUp® zorgt voor een fraaie en stijlvolle buitenruimte.

ClickitUp® – beweegbare glazen balustrade – De glazen balustrade is 
verkrijgbaar als een recht deel met een maximale breedte van 1800 
mm. Bestelbaar in standaardmaten of met een aangepaste breedte. 
Deurdeel is verkrijgbaar in de afmetingen 1000 mm en 1100 mm.

U kunt er ook voor kiezen om ClickitUp® te combineren met 
CiU®Fixed. Wij noemen dat een vaste glazen balustrade. Ze zijn 
allebei verkrijgbaar met een deurfunctie. Een deel wordt geleverd 
compleet met grondbevestiging en bovenkap.



Op deze en volgende pagina’s vind u onze speciale “veranda collectie”.
Meubels geheel of grotendeels met buitenstof bekleed die uiteraard 
wel tegen een beetje regen kunnen maar die zicht toch bijzonder prettig 
voelen onder een overkapping!
Comfortabel als binnenmeubels, water en vuil afstotende Olefin stof.

Guino Cesta collectie heeft een aluminium frame met aan 
de onderzijde vlechtwerk.  De zitting en rug zijn van Olefin 

stof. De set bestaat uit: Lounge stoel, lounge sofa 2-zitter, 
poef, lounge tafel en hoektafel, ligbed met in hoogte 

verstelbare rugleuning.

Deze  series kunnen op bestelling in de door u gewen-
ste kleurstelling worden geproduceerd. Ook bestaat 
de mogelijkheid om – tegen meerprijs – een sunbrella 
buitenstof te kiezen. Houd in dat geval wel rekening 
met levertijd.
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Guiño Luna lounge collectie: aluminium frame met gevlochten rugleun-
ing. Zitting en losse rugkussens van Olefin stof. Deze serie bestaat uit: 
Lounge stoel, “Love seat”, poef.



Guino Asiento is geheel met Olefin buitenstof bekleed. De onderdelen die we in deze serie hebben 
zijn: Lounge bank voor 3 personen, lounge bank voor 2 personen, lounge stoel, poef “Bigfoot”.
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Guino Chico lounge 
serie bestaat uit: 
2-zits bank. “Lazy 
set”: 2-zitter met 
armleuning, optioneel 
tussendeel, lazy ligbed 
met armleuning. 
2 verschillende maten 
voetenbank. 
De meubels zijn 
bekleed met een water 
en vuil afstotende 
olefin stof.



Breng sfeer je tuin met onze mooie accessoires:
Ook al zit je binnen, wat is er mooier om naar te kijken 

als een terras vol brandende lantaarns!
Bijvoorbeeld deze grote teakhouten lantaarns van het 

merk Guiño. 

Guiño “Linterna” gemaakt van A-kwaliteit teak is 
Verkrijgbaar 21 x 21 x 41,5 cm en in 21 x 21 x 65 cm 

Plaid: heerlijke warme “gerste-
korrel” gebreide deken in een 
wol-acryl mix om je in de avond 
lekker warm te houden.
Verkrijgbaar in licht grijs en donker 
grijs melange.

Wijn koeler van het merk Jar-
dinico: “WINE TUB” gemaakt van 
teakhout met rvs ijsouder. 51
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Luz. Buitenlampen serie uit de Guino collectie. In teakhout en aluminium versie 
met “Olefin” gevlochten kap.
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Verkrijgbaar in:  
300x300cm

De Kos parasol van 
het merk Beach7 staat 

bekend 
om zijn stevige ontwerp 
en verrijdbare voet van 
100  kg. Het frame met 
aluminium poedercoat-

ing is verkrijgbaar in twee 
kleuren: Wit-Marmer grijs 

en Antraciet-Steen grijs. 
Het doek is afwasbaar en 

water / vuil afstotend.



OLEFIN FABRICS

1. 7.

8.

9.

10.

15.

11.

16.

12.

17.

13.

18.

14.

19.

20.

2.

3.

4.

5.

6.

1- Livio col 28
2- Vero col 25
3- Matteo col 25
4- Telma col 128
5- Norah col 100
6- Nario col 100

7- Telma col 22
8- Vero col
9- Livio col 19
10- Norah col 23
11- Nario col 30
12- Telma col 24
13- Vero col 24
14- Matteo col 24

15- Matteo col 10
16- Telma col 114
17- Livio col 14
18- Telma col 15
19- Norah col10
20- Livio col 12

21.

28.

33.

34.

35.

36.

37.

29.

30.

31.

32.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

21- Matteo col 01
22- Telma col 103
23- Norah col 101
24- Telma col 101
25- Vero col 101
26- Livio col 03
27- Livio col 28

28- Norah col 109
29- Vero col 109
30- Livio col 08
31- Telma col 108
32- Matteo col 09

33- Livio col 22
34- Norah col 24
35- Nario col 100
36- Nario col 33
37- Nario col 34
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