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De innovatieve groothandel

Zeus
NIEUW

NIEUW

ARPE is er ook voor 2009 in geslaagd haar assortiment uit
te breiden met innovatieve tuinproducten en te actualiseren
met bijzondere ontwerpen, materialen en/of design.
Na een succesvolle Garden Business in Gorinchem is
het ARPE-team, ondanks de crisis, positief gestemd en
gaat met een goed gevoel het nieuwe seizoen tegemoet.

Eiffel
De Flameheater Eiffel – met een vlam van ruim een meter – die ARPE
heeft geïntroduceerd op de Nederlandse markt, blijft een topper in
het assortiment. De verkoop van dit product heeft een enorme
vlucht genomen. De Eiffel zorgt voor warmte en sfeer in de tuin.
De bewegende vlam is gevangen in een glazen koker, die op zijn beurt

Cheltenham

weer kinderveilig is weggeborgen achter koudblijvende tralies. Door

Tuinbranche Bezoekersprijs

de aantrekkingskracht van het vuur is dit product een aanwinst voor

Een voorbeeld van zo’n fijn, vooruitstrevend product is de Eiffel

de tuin of bedrijfingang. De Eiffel is in verschillende uitvoeringen te

Flameheater. Met deze mooie terrasheater heeft ARPE tijdens de

verkrijgen: RVS, zwart- of zilver-gepoedercoat.

Garden Business de Tuinbranche Nederland Bezoekers Award 2009
gewonnen, een prachtige beloning waar de jonge onderneming dan

Nieuwe CollectionZ vuurkorven

ook alle bezoekers van de Garden Business voor wil bedanken.

Naast de Pandapots en de Eiffel Flameheater heeft ARPE een

Bermudaset

nieuwe selectie gemaakt van vuurkorven. In samenspraak met

Natuurlijk 100% natuurlijk, goed bezig!

de klanten zijn er nu ook exemplaren van RVS als aanvulling op

Helemaal nieuw in het assortiment bij ARPE zijn de Pandapots,

het huidige assortiment aan vuurkorven.
Eiffel

een collectie bijzondere bloempotten en onderborden die geproduceerd worden uit de natuurlijke afvalstoffen van bamboe. De kleur-

Nieuwe meubelen

rijke collectie is dus 100% natuurlijk en bovendien ook nog eens

In het segment tuinmeubilair is de Cheltenham nieuw

volledig biologisch afbreekbaar. Het product bestaat onder andere

in het assortiment. Cheltenham betreft een luxe klassieke

uit bamboe die afkomstig is uit het restafval uit de productie van

royale set gehuld in een modern jasje met als extra accent

onder meer Chinese eetstokjes. Want voor ieder potje geldt het

het draaiplateau midden op de tafel. Ook het royale ligbed Alicia

Cradle-to-Cradle principe: “From nature

is nieuw in het assortiment van ARPE. Alicia is een comfortabel en

Back to nature”.

Alicia

luxueus sunbed met zonwerende markies.

Kom langs!
U bent van harte welkom om ARPE te bezoeken tijdens de Groene
Sector (6 t/m 8 jan. ’09) op Standnummer 528 en op de IPM te Essen
(29/1 t/m 1/2 ’09) Hal 8.0, Standnummer 211. Lukt dat niet, dan kunt
u ‘natuurlijk’ ook de ARPE-showroom bezoeken in Wieringerwerf.
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