SPRINGTIME
Dit ontwerp van Jean-Marie Massaud is
een voorbeeld van tijdloos design.
Dit luxueus ligbed is het summum van stijlvol genieten. De kussens, vervaardigd in
een waterbestendige outdoorstof, zorgen
ervoor dat je het ligbed perfect kan integreren aan je buitenzwembad of op een
zonovergoten (dak)terras.

Tuinmeubelen:
nieuwigheden lente 2010
RAVEL

LAZY

Deze modulaire zithoek, ontworpen door
Patricia Urquiola, is verkrijgbaar in twee
kleurcombinaties (zwart/wit en zwart/brons).
De sterkte is het comfort, de prachtige rugkussens en het uniek design. Dit buitenmeubel past perfect op het dakterras van een
hedendaagse loft, maar ook in de oranjerie
van een kasteelhoeve.

Deze verstelbare loungechair is een creatie
van Patricia Urquiola. Dit uniek model verdiende al zijn strepen in de binnencollectie
van B&B Italia. Dankzij een aangepast materiaalgebruik (inox met kunstbekleding)
kent dit populaire meubelstuk sinds 2010
ook zijn plaats in de outdoorcollectie.
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MIN FLOAT KIDS COLLECTION
Deze zitzak voor kinderen is geïnspireerd op
de bestaande “Float Collection” met keuze
uit 20 kleuren. Outdoor past dit designstuk
perfect langs buitenzwembaden en zwemvijvers of in bijgebouwen of poolhouses.

OUTDOOR FLOAT COLLECTION
Deze buitenlijn van ligzakken, zitzakken
en poefs naar het ontwerp van Fransesco Rota is verkrijgbaar in oneindig veel
kleurmogelijkheden. De hoes is volledig
afneembaar in een stof naar keuze.
De zak van polyester is gevuld met polystyreenbolletjes. De outdoorstoffen
in gevlochten scheepstouw (Rope en
Aquatech) zijn UV- en weersbestendig,
kleurvast, schimmelwerend en antibacteriaal. Je kunt de stoffen gemakkelijk
onderhouden met de hogedrukreiniger.

MIRA VERDE tuin-cocooning
PAOLA LENTI Flagship Store Belgium
Halensebaan 154, 3290 DIEST
013 78 25 00
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FLOW CHAIR EN FLOW ARMCHAIR
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Deze modellen zijn beide van de hand van
topdesigner Jean-Marie Maussaud. De buitenzijde van de flow chair is in hoogglans
uitvoering, terwijl de binnenzijde in mat
kunststof is gemaakt. De flow armchair zijn
zowel de buiten- en binnenzijde van de
schelp in van deze armstoel in mat kunststof
gemaakt. De buitenstoelen zijn verkrijgbaar
met 4 poten of met sleepoten.
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