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Bijzonder
wicker
Allibert introduceert haar nieuwe kunststof wicker-lijn
op vakbeurs Spoga in Keulen. En deze is bijzonder!
De collectie lijkt van gevlochten wicker, maar is in
werkelijkheid een volledig gespuitgiet product.
De look & feel is echter nauwelijks te onderscheiden
van geweven wickermeubelen.

De loungesets van Allibert zijn gericht op het instapsegment en bestaan
uit wickerpanelen die kant en klaar uit de spuitgietmachine komen. Deze
panelen worden door de consument thuis snel en eenvoudig gemonteerd
tot een mooie wickerset. Een groot voordeel is dat de set makkelijk te
transporteren en op te slaan is, voor zowel de detaillist als de eindgebruiker. Bovendien kan het wicker niet rafelen en is het vervaardigd uit
een duurzaam en kleurvast polypropyleen waarop twee jaar garantie
wordt verleend. De sets voldoen aan diverse internationale testeisen,
zoals die van de TüV, CTBA, Fira en EN-581.

Collectie
De productportfolio bestaat uit diverse sets, te beginnen bij de Monaco
Balcony; twee stoelen met een tafel die uitermate geschikt zijn voor op een
balkon. Voor het terras wordt deze set uitgebreid met een tweezitsbank.
Kenmerkend voor de Monaco-lijn is de hogere rug en open tafel.
De set met lagere rug en tweezitsbank is de Rivièra. Deze set wordt
met een kussenbox als tafel geleverd. Met een driezitsbank wordt het de
Mistral, met een zithoek en hocker de Provence. Er zijn standaard diverse
kussenkwaliteiten en dessins verkrijgbaar; van gestructureerd polyester
tot acryl, van 6 tot 10 cm dikte. De dessins zullen een breed publiek aanspreken en er zijn tot wel vijf dessins per set beschikbaar.
Het bijzondere wicker is ook terug te vinden in een serie dinersets.
De tafels Sumatra, Samoa en Java met donker getint gehard glas zijn
perfect te combineren met de stoel Bali, die ook is voorzien van het wickerdesign.

Maatschappelijk verantwoord
De nieuwe loungesets van Allibert passen prima binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo worden de sets niet geproduceerd
in landen waar kinderarbeid voorkomt en zijn ze vervaardigd van 100%
recyclebaar kunststof, en dus milieuvriendelijk.
Jardin / Allibert is op vakbeurs Spoga te vinden in Hal 2.1 stand A010.
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