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Inhoud

In deze brochure vindt U enkele aanbiedingen uit de huidige collectie van 2022. Op onze website
www.outdoorinstyle.nl vindt U ons totale aanbod en referenties van onze design buitenmeubelen.
De tuinmeubelen worden allen vervaardigd van hoogwaardige materialen zoals gepoedercoat
aluminium of stainless steel (RVS). U heeft bij ons de keuze om uw eigen gewenste samenstelling te
creëren, ook kunt U de verschillende tuinmeubelen combineren en heeft U de keuze uit vele kleuren
allweather- (weerbestendige) kussens. We produceren alle loungesets, tuinsets, ligbedden en
parasols onder ons eigen label: Outdoorinstyle, hetgeen staat voor hoge kwaliteit, exclusiviteit en
design.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte op maat, neemt U dan contact met ons op, U vindt
onze volledige contactgegevens achter in deze brochure.
Email: info@outdoorinstyle.nl
Telefoon: 0031-(0)135288607
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Loungeset Ibiza

De ultieme loungeset! Verkrijgbaar in het wit en zwart kunststof wicker.
Hoek aan linker (omgekeerde L-vorm) of rechterzijde (L-vorm).
Een moderne en stijlvolle uitstraling!
Driedelige hoekset (400*280 cm) bestaat uit:
- Hoekmodule links of rechts (280*120*68cm)
- Aansluitende module (280*120*68cm)
- Salontafel (160*120*27cm)

Aanbiedingsprijs € 2.499,- (€ 2.065,29 excl. btw)
+ losse fauteuil (140*120*68cm) € 2.999,+ tweezits bank (280*120*68cm) € 3.299,-
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Loungeset Ibiza Aluminium versie

Deze Ibiza set wordt vervaardigd uit massief gepoedercoat aluminium.
Driedelige hoekset (400*280 cm) bestaat uit:
- Hoekmodule links of rechts (280*120*68cm)
- Aansluitende module (280*120*68cm)
- Salontafel (160*120*27cm)

Aanbiedingsprijs € 3.999,- (€ 3.304,96 excl. btw)
+ losse fauteuil (140*120*68cm) € 4.599,+ tweezits bank (280*120*68cm) € 4.999,-

Barset Ibiza

Deze set wordt vervaardigd in kunststof wicker of massief gepoedercoat aluminium.
Deze set bestaat uit:
- 6 x barstoel/ kruk (35*35*77.5cm)

Aanbiedingsprijs € 999,- (€ 825,62 excl. btw)
(deze barset in de aluminium versie € 1.599,-)
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Enkele referenties

Loungesets Ibiza
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-

Ligbed Antibes XXL
Kingsize ronde beach lounger! Wit, zwart of bruin!
Afmeting: Ø 200 x H82 cm

Aanbiedingsprijs € 1.099,- (€ 908,26 excl. btw)
(rond gevlochten klassiek € 1.599,-)
+ bijzettafel Ø 45 x H38 cm voor € 129,- (€ 179,-)

Ligbed Corsica

Stevig rond gevlochten rotan in één en tweepersoons uitvoering.
In de kleuren naturel/ bruin, wit en zwart.
Afmeting L222 x B76 x H34.5 cm

Aanbiedingsprijs € 699,-

(€ 577,69 excl. btw)

Ook verkrijgbaar als tweepersoons ligbed.
Afmeting L222 x B150 x H34.5 cm € 1.399,www.OutdoorinStyle.nl

Loungeset Monte Carlo
Robuust gepoedercoat aluminium frame in de kleur wit of antraciet.
U kunt deze set naar eigen wens samenstellen in de gewenste kleur
kussens.

Standaard set vanaf € 1.999,- (€ 1.652,07 excl. btw)

Ligbed Monte Carlo
Robuust gepoedercoat aluminium frame in de kleur wit of antraciet.

Ligbeddenset bestaande uit twee ligbedden plus een bijzettafel,

Aanbiedingsprijs € 1.099,- (€ 908,26 excl. btw)
Ook leverbaar in de Duo versie voor € 999,-
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Loungeset Cannes
Gepoedercoat aluminium gerond frame in de kleur wit of antraciet.
U kunt deze set naar eigen wens samenstellen met de beschikbare
modules in de gewenste kleur.

Ligbed Cannes
Gepoedercoat aluminium frame in de kleur wit of antraciet.
Afmeting Ligbed: L200 x B70 x H34 cm
+ bijzettafel L40 x B40 x H45 cm

Ligbeddenset bestaande uit twee ligbedden 2 ligbedden +
bijzettafel,

Aanbiedingsprijs € 899,- (€ 742,98 excl. btw)
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Tuinset San Remo
Mooie design tuinset met rechte zijkanten!
leverbaar met 6 of 8 stapelbare stoelen,
tafel met glazen of teak blad
Afmetingen tafel en stoelen:
- Tafel L220 of L260 x B100 x H75 cm
- 6 x Stoel L56 x B60 x H88 cm

Aanbiedingsprijs

€ 1.299,- (€ 1.073,55 excl. btw)

Teak tafelblad € 1.599,- en (8-persoons € 1.599 / teak € 1.999,-)
-
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Hemisfeer Siena
Halfronde hemisfeer met losse voetenbank, deze kan zowel als
tweezitsbank als een ligbed worden gebruikt.
Afmeting: L200 x B115 x H185 cm
+ voetenbank L200 x B100 x H42 cm

Aanbiedingsprijs set € 1.599,- (€ 1.321,49 excl. btw)

Tuinset Bora Bora
Nieuwe collectie trendy tuinsets, leverbaar met 4, 6 of 8
stoelen met ropes in de kleuren zwart, taupe of antraciet.
Ronde/ ovale tafel met versteend glazen of aluminium blad
Afmetingen tafel met 6 stoelen:
- Tafel L210 x B98 x H74 cm
- 6 x Stoel L56 x B57 x H76 cm

Aanbiedingsprijs € 2.199,- (€ 1.817,36 excl. btw)
(8-persoons € 2.699,-)
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Loungeset Capri
Loungeset Capri gemaakt van PU-leder leverbaar in grijs en wit. Deze set is ook leverbaar in
spuncrylic stof. Beschikbare modules: linkse of rechtse chaise, linkse of rechtse zijmodule, (hoge)
hoek, middenmodule, voetenbak/tafel en losse fauteuil. Alle combinaties zijn mogelijk!

Diningset Capri
Deze fauteuils zijn met alle tafels uit de collectie te combineren!
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Loungeset Fayence
2 Trendy kuipstoeltjes in vele kleurcombinaties
Afmeting Ø 70 x H85 cm +
1 Tafel met glasplaat Afmeting Ø 62 x H43 cm

Aanbiedingsprijs

€ 599,- (€ 495,04 excl. btw)

Parasol Siena
Grote vierkanten degelijke zweefparasol,
360˚ roteerbaar,
Afmeting 300 x 300 cm.

Aanbiedingsprijs

€ 699,- (€ 577,69 excl. btw)
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Tweepersoons Ligbed St. Tropez
Stevig en royaal rond gevlochten rotan ligbed.
In de kleuren naturel/ bruin, wit en zwart.
Afmeting L222 x B168 x H65 cm

Aanbiedingsprijs

€ 1.599,- (€ 1.321,49 excl. btw)

Hangstoel Rio Duo
Stevige tweepersoons hangstoel
In de kleuren bruin, grijs, zwart en wit
Afmeting L120 x B120 x H200 cm

Aanbiedingsprijs

€ 699,- (€ 577,69 excl. btw)

(1-persoons hangstoel € 399,-)
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Enkele referenties

Beurs Las Vegas; Lounge serie Cannes

Loungeset St. Tropez geleverd voor dakterras van het Element Hotel in Amsterdam

Vakantie Villa in Zuid-Frankrijk
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Contact gegevens

OutdoorinStyle.nl

Showroom bezoekadres:
De Sonman 35
5066 GJ Moergestel

U kunt altijd contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek aan onze showroom.

Email:

info@outdoorinstyle.nl

Telefoon: 0031 (0)13 5288607
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Partners van OutdoorinStyle
Ook bent U bij onze partners op het juiste adres voor aankleding van uw terras of restaurant met
(binnen)-olijfbomen en andere mediterrane planten via www.olijfboomhaaren.nl als ook de berging
van uw vuilnis en meer via www.klikoplus.nl.

www.olijfboomhaaren.nl

www.klikoplus.nl
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