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Stapelbaar
Het Italiaanse B-Line deed al voor de derde keer een beroep op het Duitse duo 
Eva Paster en Michael Geldmacher, wat resulteerde in deze fraaie Park stoel in 
staaldraad. Mooi én praktisch, want stapelbaar. De stoel is zowel bedoeld voor 
binnen als buiten, waar hij voor een vintage accent zorgt. Verkrijgbaar in de 
kleuren wit, zwart en oranje. 

sTERK STAALTJE VAN

    HET bETERE BUIGWERK

Vleugje Romantiek
Opvallend hoeveel buitenmeubelen getuigen van het betere buigwerk 
in staal. De jaren 50 lijken weer helemaal terug, en wel in de vorm van 
sierlijke constructies in staaldraad en dunne buizen. Het hoeft anno 2013 
inderdaad niet allemaal strak en recht te zijn. Zo ook bij Unopiù. Deze 
nieuwe modulaire sofa Fleurs, aangevuld met een salontafel en éénzit, 
zorgt gegarandeerd voor een vleugje warme romantiek op het terras. 
De stalen constructie, verkrijgbaar in wit en bronskleur, laat zich com-
bineren met losse zit-, rug- en sierkussens voor optimaal comfort. Alles-
behalve koel! 

iconische cortina
Met Lifescape vult Minotti haar collectie aan met een reeks buitenmeube-
len die het comfort en de intimiteit van binnen nu ook naar buiten brengt. 
Concreet worden een aantal iconische klassiekers van het 
Italiaanse label in een uitvoering voor buiten aange-
boden. Zo ook deze reeds in 2005 gelanceerde 
Cortina, nu ook verkrijgbaar als buitenstoel 
voor bij de eettafel en als lagere lounge-
stoel. Het lichtgewicht stalen frame 
durft de zwaartekracht uit te dagen 
en zorgt daarbij ook nog eens voor 
een comfortabele en flexibele zit. De 
structuur is volledig weerbestendig, 
net als de bijhorende kussens. Re-
genhoes in optie beschikbaar. 

Côte D'Azur
Casa Honoré ontwierp voor de nieuwe zomercol-
lectie van Serax deze vintage zomerzetels die je 
laten wegdromen naar de Côte D'Azur van de 
jaren 50. De structuur uit staal, wit gelakt, en ge-
vlochten elastiek oogt licht en luchtig en wordt 
aangevuld met dikke kussens waarin je je kan 
laten wegzakken op warme dagen. Verkrijgbaar 
in en mono- en duozit. 
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