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Bijzondere tuinproducten
ARPE is klaar voor seizoen 2009 en heeft weer een aantrekkelijke selectie gemaakt ter uitbreiding van haar afwisselende assortiment. De collectie van ARPE bestaat elk jaar weer
uit bijzondere ontwerpen, materialen en/of design.
Bij de keuze van de collectie houdt ARPE vanzelfsprekend rekening
met wat de consument wenst. In 2009 zullen de multifunctionele
tuinmeubelen hun opmars maken, verwacht de firma uit Wieringerwerf. Een mooi voorbeeld van deze multifunctionele tuinmeubelen
is de meubelpilaar ‘Britt’.

Britt
Britt is een stapelbare meubeltoren bestaande uit vier ronde wicker
stoelen met kussens en een ronde wicker tafel in de kleur grijs. Na
gebruik kunnen de meubels worden opgestapeld tot een artistieke
pilaar voor in de tuin. Deze leuk uitziende meubeltoren is uniek
Vuurkorven

in zijn soort. Met deze set creëert men niet alleen een aangename
en gezellige zitgelegenheid, maar ook een fraai decoratie-object,
wanneer de stoelen zijn opgestapeld. Voor de set is een speciale

Bermudaset

afdekhoes verkrijgbaar.

Eiffel flameheater
Flameheater Eiffel zorgt voor warmte en sfeer in de tuin. De bewegende vlam is gevangen in een glazen koker, die op zijn beurt weer
kinderveilig is weggeborgen achter koudblijvende tralies. Door de

Eiffel

aantrekkingskracht van het vuur is dit product een aanwinst voor
de tuin of bedrijfsingang. De Eiffel is in verschillende uitvoeringen
te verkrijgen: RVS, zwart – 0f zilver – gepoedercoated of met doek.
Een demonstratie kunt u op de stand van ARPE op de GardenBusiness aanschouwen.
Ook de Carolina, de Alabama en de Cheltenham Collection
zijn nieuw in het assortiment. Het betreft drie royale loungesets
Boven: Britt, Alabama. Onder: Carolina, Cheltenham

waarbij rekening is gehouden met extra luxe en comfort. Blijvend
succesvol zijn de vuurkorven en de Bermuda-set die ARPE op de
GardenBusiness in 2007 introduceerde.
U bent van harte welkom om ARPE te bezoeken op de GardenBusiness in Gorinchem, van 16 tot en met 18 september 2008, of op
De Groene Sector in Hardenberg, van 6 tot en met 8 januari 2009.
Of ga eens kijken in de ARPE-showroom te Wieringerwerf!
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