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Persoon Outdoor Living
Modern en stijlvol tuinmeubilair
Persoon Outdoor Living verrast de branche komend
seizoen weer met schitterende uitbreidingen van de
collectie tuinmeubelen. Nieuwe kleuren en modellen,
mooie complete concepten en stijlvolle combinaties; ook
met de collectie 2009 blijft Persoon innoveren en verrassen.

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.

Lounging
In het segment loungemeubilair brengt Persoon vier nieuwe lijnen
op de markt. Heel trendy is Fiore Lounge, een modulair loungesysteem met een zeer lage zit. Fiore is gemaakt van een ronde
wicker draad op een aluminium frame in de kleur bruin, voorzien
van taupekleurige kussens. De nieuwe Sento Lounge is een
modulair loungesysteem met een natuurlijke uitstraling doordat
hij gemaakt is van rotanlook wicker.
Modern en eigenwijs is de nieuwe loungeset Jenzz met grijs ge-

set bestaande uit een bank, twee stoelen, koffietafel en voetenbank.

mêleerd wicker in contrast met denim kussens. Jenzz is een volledige

Loungeset Roma ten slotte is de actieset voor 2009 van Persoon:
een mooie set van geborsteld wicker voor een aantrekkelijke prijs.

Dining
Aangenaam dineren maakt Persoon mogelijk met de zeer chique
dinerset Opium. De Opium stoel kenmerkt zich door een full cover
textilene bekleding in wit en zwart over een aluminium frame.
Het hardstenen blad en RVS onderstel van tafel Opium versterkt
het chique en geraffineerde geheel.
Een andere zeer fraaie diningset is Verona Gold: meubilair met een
champagnekleurig frame, een bronskleurig textilene doek en FSChouten armleggers. Verona is een zeer complete lijn die bestaat uit
een armstoel, verstelbare stoel, ligbed, voetenbed en diverse maten
tafels. De nieuwe set Elipse bestaat uit bruin gemêleerde wicker
zetels met crèmewitte kussens in combinatie met een wicker tafel
met glasplaat. De succesvolle dinerstoel Caldo ten slotte wordt in
2009 ook beschikbaar met een taupekleurig textilene doek.
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