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Persoon Outdoor Living
Tuinmeubels van internationale allure
De nieuwe collectie tuinmeubilair van Persoon Outdoor
Living koppelt internationale allure aan Hollandse nuchterheid. De uitgebalanceerde collectie van Persoon voor
seizoen 2010 kenmerkt zich door trendy designs met
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Persoon Outdoor Living blijft ook dit jaar een baken in het

die wegglijden voorkomen. Met de verschillende modules creëert

aanbod van tuinmeubilair. Niet veel van hetzelfde, maar een goed

men eenvoudig een twee-, drie- of vierzitsbank of een hoekbank in

doordacht aanbod met veel innovatie en verrassende elementen.

elke gewenste maat, eventueel voorzien van bijpassende lounge-

Heldere, complete concepten of juist stijlvolle items voor bijzon-

armstoelen. De robuuste en verrijdbare Senna-koffietafel is gemaakt

dere combinaties; de collectie van Persoon biedt voor elk wat wils.

van 100% gerecycled teak en is voorzien van wielen met remmen.

Wicker-bed

Opium en Metz

Een eyecatcher uit de Exotan-collectie 2010 van Persoon is het

Een bijzonder sterke combinatie vormt de armstoel Opium met

kingsize, zwarte wicker-bed. Dit fraaie bed is uitgevoerd met een

tafel Metz. De uiterst succesvolle Opium (met fullcover, dubbel

zit-/ligkussen, twee rugkussens en twee losse kussens. Het ecru-

textilene bekleding en waterresistent zitkussen en kussentjes in

kleurig doek is demontabel evenals de roestvrijstalen staanders

de armlegger) is voor komend seizoen op een aantal punten

waaraan het doek is vastgezet. In de wintertijd kunnen de staanders

vernieuwd. De ruime en comfortabele zit in de kleuren zwart,

los geschroefd worden en in het bed opgeborgen worden.

crème en taupe in combinatie met de champagne- of antracietkleurige poten onderscheiden de Opium-armstoel van diverse

Onder het Exotan-label presenteert Persoon ook de nieuwe

kopieën. Tafel Metz is een mooie combinatie van een teakhouten

Sento-loungeset, al dan niet in combinatie met de Senna-koffietafel.

tafelblad op een RVS onderstel.

Sento is een modulaire loungeset van grijs vlechtwerk met omegaprofiel en antracietkleurige kussens met vernuftig opstaand randje

Retro
Om te voldoen aan de vraag naar klassieke bankjes breidt Persoon
de collectie eveneens uit met een heuse Retro-lijn; fijne koloniale
bankjes naar retro-design.
De volledige collectie tuinmeubilair van Persoon Outdoor Living is
onlangs gepresenteerd op de Spoga in Keulen. Vanaf nu is al dat
nieuws te zien in de showroom van Persoon in Maasdijk.
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