LaDora buitenkleden en tafellinnen
De sfeer van binnen nu ook voor buiten
Thuis, slechts vijf letters, maar wel de basis voor iedereen. Met onze eigen ideeën, verschillende combinaties en materialen vormen we een warm, rustgevend en behaaglijk thuis. Niet alleen binnenshuis, maar ook buitenshuis. Als we
vrij zijn willen we genieten. En in de zomer doen we dat het liefste buiten. Comfort wordt hierbij steeds belangrijker.
Binnen loopt over in buiten: de tuin wordt onderdeel van onze inrichting.

LaDora buitenkleden: de eerste in hun soort binnen de Benelux
Het LaDora buitenkleed speelt perfect op deze trend
in. Geef je tuinset, loungehoek of serre de perfecte,
luxe finishing touch! In no time verander je een saai,
betonnen balkon of een ongezellige hoek van de tuin
in een stijlvolle zitplaats.

onderzijde van schuimrubber, is het kleed weersbestendig en kleur- en slijtvast. Weer of geen weer,
het kleed kan gewoon buiten blijven liggen.
Altijd een aangeklede tuin!

Afmetingen en consumentenadviesprijzen

LaDora biedt een innovatief, high-design geweven
kleed. Het eerste in haar soort op de Nederlandse
markt. Door de gebruikte materialen, vinyl en een

• 1.22 x 1.83 m
• 1.52 x 2.44 m
• 1.83 x 2.75 m

€ 79,95
€ 99,95
€ 149,95

Nieuw van LaDora: tafellinnen voor buiten
Zomer… Genieten van het buitenleven. De hele
dag loom loungen in de zon. Tot laat in de avond
genieten van een zomers diner aan een mooi
gedekte tafel. Het Franse tafellinnen van LaDora
maakt het helemaal af. Was het maar altijd
zomer…
Het LaDora tafellinnen is voorzien van een acryl
coating, en daardoor ideaal voor buitengebruik.
De coating heeft een vlek- en waterafstotend
effect, maar de stof behoudt haar souplesse en
natuurlijke uitstraling. Het tafellinnen is gemakkelijk af te nemen met een vochtige doek en kan
gewoon in de machine gewassen worden.
Het LaDora tafellinnen wordt in drie formaten
en volledig afgewerkt, dus niet op rol, verkocht.
De cadeauverpakking in de vorm van een tas
maakt het helemaal af!

Afmetingen en consumentenadviesprijzen

• Rond 1.50 m
• 2.00 x 1.50 m
• 2.50 x 150 m

€ 39,95
€ 49,95
€ 59,95

LaDora is onderdeel van de Martens Groep. LaDora biedt decoratieve
producten voor binnen en buiten aan die je helpen en inspireren om
thuis ook écht thuis te laten zijn. Kijk op www.ladora.eu voor de
complete productserie.
Neem voor verkoopinformatie contact op met:
Martens B.V.
Statendamweg 75, Postbus 30, 4900 AA Oosterhout
Tel +31 (0)162 - 422900. Fax +31 (0)162 - 452464.

