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3 Piet Versteegt
Trendy tuinmeubilair
Piet Versteegt volgt trends en innovaties op het gebied
van tuinmeubilair op de voet. Dat resulteert ook voor
seizoen 2009 in een zeer complete, trendy collectie.
Met de service waar Versteegt bekend om is: ruime keuze,
hoge kwaliteit en snelle levering, ook in het hoogseizoen.

Een mooie combinatie van teak met RVS is de klassieke, maar ook
strakke loungestoel met footrest ‘William’. In deze zelfde klassiekstrakke stijl is tevens een fraaie dining-stoel met bijpassende tafel
verkrijgbaar. De zeer uitgebreide teakhouten tafelcollectie van
Summer Garden maakt het mogelijk om eindeloos combinaties te
creëren. Zo zijn naast teak-stoelen ook de vlechtwerkstoelen prachtig

Versteegts collectie Summer Garden is voor het seizoen 2009 verder

te combineren met de teaktafels.

aangevuld en nog beter aangepast aan de wensen van vakhandel en
consument. De collectie Summer Garden bestaat uit een zeer riante

Op het gebied van outdoor cooking breidt Versteegt de buitenkeuken-

keuze teakhouten, aluminium en gevlochten artikelen, of juist uit

modules ‘James’ uit met een zeer fraai en exclusief teakhouten

artikelen in een combinatie van deze materialen.

kookeiland, dat geleverd wordt met een Patton inbouwbarbecue.

Vlechtwerk

Aluminium, RVS en Metaal

Het vorig jaar geïntroduceerde vlechtwerk met ronde draad is een

Geheel nieuw in de collectie van Versteegt is een RVS meubellijn.

groot succes gebleken. Om deze reden heeft Versteegt het aanbod

Deze nieuwe lijn bestaat uit een verstelbare stoel met textilene en

vlechtwerk met een ronde draad flink uitgebreid met nieuwe modellen

teakhouten armleggers en een bijpassende dining-stoel. Ook een

en nieuwe kleuren. Voor de Summer Garden-collectie wordt met name

fraai modern en strak vormgegeven RVS met textilene dining-stoel

het kwalitatief sterke Indonesische vlechtdraad van Viro gebruikt.

siert de collectie. Twee modellen tafels – waarvan een met teakhouten tafelblad en een met dik veiligheidsglas – in diverse maten

De ‘Dundee’ loungeserie – met 6 mm gevlochten Zebra-draad – kent

maken de nieuwe RVS-collectie compleet.

een uitbreiding in twee kleuren, een prachtig donkere bruintint en een
bijzondere ‘maple grey’ grijze tint. De zeer succesvolle loungeserie

Twee zeer sterke lijnen in de collectie tafels zijn de zware RVS-tafels

‘Lancaster’ wordt – naast de al bestaande kleuren in 6 mm plat draad

‘Robusta’ en ‘Washington’. Deze zijn te combineren met drie

en de ronde 3 mm draad in de natuurkleur corc – uitgebreid met een

kleuren granieten tafelbladen en twee soorten teakhouten tafel-

nieuwe ronde 3 mm draad en platte 6 mm draad in de kleurmelange rhino.

bladen en zijn leverbaar vanaf 160x90 cm tot 240x100 cm.
‘Robusta’ en ‘Washington’ zijn tevens leverbaar in een metalen

Naast nieuwe kleuren vlechtwerk in bestaande modellen brengt

uitvoering in een fraaie antraciet powdercoat-kleur en zijn uiteraard

Summer Garden voor 2009 extra veel nieuwe modellen. Het assor-

te combineren met dezelfde tafelbladen in graniet of teak. Deze

timent loungemeubelen wordt uitgebreid met vijf nieuwe modellen,

tafels zijn eindeloos te combineren met stoelen van zowel vlecht-

variërend van klassiek tot strak – van droomeiland tot strakke hoek-

werk, teak, metaal en aluminium. Voor 2009 breidt Versteegt de

combinatie met waterdichte dralon-kussens. Het assortiment dining-

aluminium collectie uit met een fraai vormgegeven verstelbare stoel

stoelen van vlechtwerk wordt aangevuld met vier nieuwe modellen.

en een aluminium met textilene loungeset.

Al met al kan de vlechtwerkcollectie van Versteegts Summer Garden
alleen nog maar ‘meer dan compleet’ genoemd worden.

Kussens
Het toch al ruime assortiment tuinmeubelkussens ten slotte

Teak

heeft Versteegt voor komend seizoen uitgebreid met enkele nieuwe

Anno 2009 is teak nog steeds niet weg te denken uit de Summer

kleuren kussens. In 2009 kan er voor elke loungeset of dining-stoel

Garden-collectie. Sterker nog; teak vormt een belangrijk deel van

een keuze gemaakt worden uit circa 15 kleuren in Nederland ge-

de collectie. Met de grootste en compleetste merkcollectie teak van

produceerde dralon-kwaliteitskussens. Ook voor de totale teak-

Nederland in huis lijkt het eigenlijk overbodig om ook hier de collectie

collectie levert Versteegt maatkussens voor elk product in diverse

uit te breiden. Toch zag Versteegt nog uitbreidingsmogelijkheden.

dralon-kussenkleuren.
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