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3 Madison
Tuintextiel ten top

Tuinaankleding in de breedste zin van het woord, zo is de
nieuwe collectie van Madison nog het best te omschrijven.
Madison levert niet alleen oogstrelende tuinkussens,
ook voor trendy tuincarpets, tuinschilderijen, parasols en
comfortabele zitelementen als zitzakken, loungekussens en
kubussen is Madison dé partij.

Dralon op een bijzondere manier geweven is, waardoor de unieke
structuur ontstaat.

Nieuwe collectie
Helemaal nieuw en verrassend is de collectie tuinschilderijen en
tuincarpets die Madison voor seizoen 2009 presenteert. Echte blikvangers voor de tuin; kleurrijk met mooie dessins. De outdoorschilde-

Madison is een begrip in tuintextiel. De beste kwaliteit, de nieuwste

rijen bieden keuze uit diverse decoratieve sfeerbeelden op UV-besten-

technieken, de meest trendy kleuren en dessins, Madison weet

dig materiaal. Het geheel wordt omlijst door een houten frame dat

elk jaar weer een totaal vernieuwde collectie in de markt te zetten.

prachtig verweert. Verkrijgbaar in de maten 50x50 en 120x60 cm.

De combinatie van Hollands vakmanschap en onderhoudsvriendelijke materialen staat garant voor jarenlang tuinplezier.

Het Madison Garden Carpet is een weerbestendig vloerkleed voor
tuin of terras. Het Garden Carpet is beschikbaar in diverse dessins

Luxe tuinkussens

en afmetingen. Ook nieuw in het assortiment van Madison is het

Madison biedt een ruime collectie tuinmeubelkussens verdeeld

Paviljoen Milaan, een kwaliteitspaviljoen met stevige aluminium palen

over verschillende series en prijsklassen. Maar allemaal met de

en een waterdicht dak. Het paviljoen is voorzien van bijpassende gor-

meest moderne dessins en kleuren en de prettigste materialen,

dijnen en horgordijnen en is verkrijgbaar in de kleuren ecru en taupe.

zoals een speciale weving van polyester met katoen en dralon.

Parasols
Madison heeft de collectie Textileen-kussens uitgebreid met ligbed-

In het assortiment parasols van Madison zijn eveneens diverse

kussens, voetbankkussens en lagerugkussens. Deze tuinkussens

uitbreidingen te bekennen. Zo introduceert Madison een geheel

voelen koel aan op warme zomerse dagen en houden de lichaams-

nieuwe lijn met luxe parasols van sublieme kwaliteit die geheel

warmte vast als het afkoelt in de avond. Bovendien zorgen ze voor

demontabel zijn. Hierdoor kan de consument bij schade alleen

meer zitcomfort van de tuinstoel.

het betreffende onderdeel vervangen.

De nieuwe kussens van Dralon Saturnus hebben een geheel eigen

Het assortiment luxe parasols bestaat uit een vrijhangende parasol

look door de grovere structuur van de stof. Dit komt doordat het

met aluminium frame, doek met volant en kruisvoet en een staande
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parasol met aluminium frame en dubbel katrolsysteem. Dankzij

Parasolaccessoires

het nieuwe, licht draaiende uitschuifmechaniek kan iedereen

Speciaal voor grote parasols komt Madison met een zeer exclusieve

probleemloos de arm van de hangparasol in de goede positie

parasolvoet van prachtig natuursteen. Deze robuuste voet heeft een

draaien. Met de zogeheten Stop&Lock kan de ideale stand voor

gewicht van maar liefst 90 kilogram. Voor de fijne zomeravonden

de parasol gekozen worden.

introduceert Madison tevens de Parasol LED-lamp; een energiezuinige lamp voor onder de parasol. Hij werkt op 3 AA-batterijen

Zowel de vrijhangende als de staande parasols kunnen uitgevoerd

of met een adapter op zonne-energie.

worden met een waterdicht polyesterdoek in de kleuren zwart,
ecru, groen, blauw en taupe of in een olefin doek (100% acryl) in

Waar te zien?

de kleuren lever, ecru, zwart en rood. Mogelijke maten zijn 350 cm

Geïnteresseerden kunnen na een telefonische afspraak geheel

rond met volant en 320x320 cm vierkant zonder volant.

vrijblijvend de showroom in Almelo bezoeken of een afspraak in
eigen huis plannen met een Madison-vertegenwoordiger.
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