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3 Sun Furniture
Design tuinmeubilair

Tuinmeubilair met een geraffineerd
design, daar staat Sun Furniture
om bekend. Het bedrijf presenteert
jaarlijks nieuwe, doordachte collecties
die uitblinken in stijl, functie
en kwaliteit. Zijn positie in het
top-(design)segment van de tuinmeubelmarkt heeft Sun Furniture
dan ook met recht verdiend.

Sun Furniture-directeur Gideon Manger weet als
geen ander dat het slim samenstellen van een collectie belangrijk, maar vaak niet voldoende is. Niet voor het
topsegment althans. Voor die bijzondere niche moet je verder
gaan: samenwerken met topontwerpers, unieke collecties laten ontwerpen. Bekende namen als Stefan Berselius & Frederik Mattson,

Jan des Bouvrie, Frans Schrofer en Mads Odgard tekenden al eerder
voor vernieuwende collecties. En ook collectie 2010 is veelbelovend.

Preview
Sun Furniture presenteert de collectie tuinmeubels voor seizoen
2010 tijdens Maison & Objet en de ‘special show’ die het bedrijf
in de eigen showroom in Oirschot houdt van 10 tot en met
27 september. Om een preview te geven toont Sun Furniture
nu alvast twee verfrissende nieuwe designs: Cake en Morphose.
Cake is een bijzonder vormgegeven lounge-set voor de moderne en
strakke tuin. Met zijn ronde vorm is Cake een verrassend alternatief
voor de liefhebber van design en loungen. De set bestaat uit vijf zitelementen en een tafel. De vijf ‘seats’ zijn parten uit het ronde geheel
van de set, terwijl de tafel boven de zitelementen lijkt te zweven.
De set is vervaardigd van skai-leer op een rvs-frame en is beschikbaar
in de kleuren wit, taupe en zwart; andere kleuren zijn op aanvraag.

COLLECTIONZ

107

In de rvs-serie tuinmeubilair brengt Sun Furniture een nieuwe
collectie: “Morphose”. Morphose is een strak vormgegeven
collectie met een frame van roestvrij staal en een zitting van
Batyline. De collectie bestaat uit: armchair, lounge armchair,
footstool en lounger in de kleuren wit, taupe en zwart en bijpassende tafels.
De collectie tuinmeubilair van Sun Furniture bestaat behalve
uit een groot assortiment teakhout en series in roestvrij staal
ook uit diverse vlechtwerkcollecties. Waar mogelijk zijn de series
bewust heel breed, alles om de tuin naar wens en in stijl te
kunnen voorzien van passend tuinmeubilair.
Voor meer informatie over Sun Furniture, de nieuwe collectie
of voor het plannen van een afspraak voor de special show neemt
u contact op met Sun Furniture.
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