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Grosfillex
Moderne kunststof tuinproducten
Grosfillex blinkt uit in kunststof producten voor de tuin.
Tuinmeubilair, tuinhuizen, plantenbakken; Grosfillex levert
ze snel en flexibel. Bovendien kijkt Grosfillex goed naar
trends in de markt en speelt daarop in door steeds nieuwe
kleuren en producten aan de collectie toe te voegen.

Als Europese aanbieder van kunststof is Grosfillex in staat om goed
in te spelen op wensen uit de markt. Zo maakt Grosfillex het mogelijk om sneller en met kleinere volumes te leveren, dit in tegenstelling
tot de rechstreekse import uit het verre Oosten. Dit biedt afnemers
natuurlijk veel voordelen; een collectie kan uitgeprobeerd worden
zonder veel risico en het aanhouden van grote voorraden is niet
meer noodzakelijk. Zeer succesvolle producten zijn snel bijbesteld,
waardoor er nooit een tekort ontstaat.

Ineo
Een nieuwe, maar al zeer succesvolle collectie van Grosfillex is
Ineo, gericht op het wat hogere designsegment in kunststof. Ineo
is vernieuwend met een wickerlook zitting en tafelblad in combinatie met een trendy aluminium onderstel. In 2009 wordt de Ineocollectie uitgebreid met sets in de nieuwe, trendy kleur taupe. Ook
komt er een loungeset beschikbaar en wordt de collectie aangevuld
met een opklapbare tafel en stapelbare stoelen zonder armleuning.

Tuinmeubilair
In het reguliere assortiment tuinmeubels van Grosfillex worden
de ‘Basic Line’ Boston en Cadix uitgebreid met de kleur taupe.
Bovendien introduceert Grosfillex komend seizoen een speciale en
eenmalige actiecollectie bestaande uit een opklapbare tafel en stoel
in de tonuskleuren Oranje, Limegroen en Aubergine.

Plantenbakken
Het assortiment plantenbakken is voor 2009 uitgebreid met drie
nieuwe lakkleuren, te weten rood, wit en zwart. Nieuw is de
Bombay (diameter 40 cm en 50 cm) in rode, witte en zwarte lak en
de Dalao (vierkant 38x38 cm en diameter 40 cm). Ook in de collectie plantenbakken introduceert Grosfillex de eenmalige actielijn met
de tonuskleuren Oranje, Limegroen en Aubergine. De tuinhuiscollectie ten slotte wordt aangevuld met een waar pool-house of summer-kitchen; een huis met een oppervlakte van maar liefst 20 m2.
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