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3 Iron Art
Mooie metalen tuinproducten
Met de nieuwe Flames-vuurkorven stelt Iron Art de tuingenieter
in staat om volop te genieten van vuur en warmte.

deze vlammetjes. De vuurton is 60 cm hoog, de perfecte hoogte
om goed te genieten van het vuur en de warmte.

Eco-Roest
De collectie Eco-Roest van Iron Art is gemaakt van hoogwaardig
ijzer dat door middel van een natuurproductbehandeling in een
versneld roestproces is gekomen. Hierdoor ontstaat een prachtige
roodbruine roestkleur die bovendien veel minder afgeeft dan
regulier geroeste producten.
De voorjaarscollectie omvat realistisch ontworpen vijverdieren
zoals reigers, vissen en kikkers en voorjaarsdieren als kippen
en ganzen. De Eco-Roest-elementen staan op een ijzeren pin die
makkelijk in de grond is te steken, zodat ze weer en wind kunnen
trotseren en altijd op hun plaats blijven staan.

Iron Art – bekend van vooral metalen woon- en tuinaccessoires – introduceert voor seizoen 2010 uitbreidingen
in onder andere de collecties Flames en Eco-Roest.
Flames omvat nu ook een fijne collectie vuurtonnen
voor warmte, gezelligheid en sfeer in de tuin.
De collectie Eco-Roest is uitgebreid met vijverdieren
en voorjaarsdecoraties.

Met de Flames-collectie haakt Iron Art in op de nog steeds toenemende vraag naar ‘vuurobjecten’ voor in de tuin. Een fraai vlammenspel zorgt voor instant-gezelligheid, terwijl de vrijkomende
warmte de nog koude voorjaarsavonden wat opwarmt. Flames by
Iron Art staat dan ook garant voor jarenlang vlamplezier in de tuin.

Vuurelementen
De collectie Flames voor seizoen 2010 bestaat onder andere
uit vuurtonnen, vuurkorven, conische fakkels en olielampen met
bijzondere puntvaas. De vuurtonnen zijn gemaakt van hoogwaardig
plaatmetaal dat verwerkt is tot een ronde of vierkante vuurbak.
Aan de bovenzijde van de ton zijn frivole vlammen uitgestanst,
zodat het echte vlammenspel in de ton lieflijk zichtbaar is door
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Waar te zien?
Iron Art presenteert haar nieuwe collectie op de beurs
Bloem, Kleur, Huis & Interieur in Gorinchem, van 10 tot en
met 12 januari 2010 en op vakbeurs DECOoh! in Brussel
van 7 tot en met 10 februari 2010.

