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STREET COLLECTION
Enea
Estudi Manel Molinan suunnittelema minimalistinen ja
tyylikäs Street-tuolisarja on Enean ensiaskeleita ulkokalusteiden maailmaan. Teräsrunkoiset tuolit ovat kestävä

Kesän kutsuvimmat

terassit ja ulkotilat

ja toiminnallinen valinta ulkotiloihin. Tuolit pinoutuvat
hyvin ja ne on saatavana 12 eri sävyssä.
Kaikkiin sarjan tuoleihin on saatavana lisävarusteena
myös magneettikiinnitteinen istuintyyny.

Terrace & Outdoor -esitteeseemme on koottu

joten älä epäröi kysyä lisätietoa. Meiltä saat asi-

kiinnostavimmat tuotteemme terassin sisustami-

antuntevaa palvelua niin tuotteiden viimeistelyn

seen. Mukana on niin uutuuksia kuin toimiviksi

kuin säänkestävien materiaalien valintaan.

todettuja klassikkokalusteita. Kaikissa kalustevalinnoissa olemme ottaneet huomioon paitsi

Olipa terassisi pieni kadunpätkä kahvilan edessä

ulkonäön, myös terassikalusteiden tärkeimmät

tai suuri, näyttävä oleskelutila, meiltä saat ratkai-

ominaisuudet: kestävyyden, käytännöllisyyden,

sut sen kalustamiseen niin, että asiakkaasi viihty-

säilytettävyyden ja mukavuuden. Saat seuraavilta

vät. Toimimme luotettavana kumppaninasi pro-

sivuilta myös ajatuksia kutsuvien kalustekokonai-

jektin alusta loppuun asti.

suuksien luomiseen.
Käännä katse kevääseen ja poimi parhaat ideat
Muistathan, että monista esitteen tuotteista on

ulkotilojen sisustukseen!

saatavana useita malleja sekä värivaihtoehtoja,

+358 20 795 9800
myynti@restatop.fi
www.restatop.fi
Showrooms:
Apilakatu 16, 20740 TURKU
Vattuniemenranta 2, 00210 HELSINKI
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LADATTAVA AKKU

BALAD PÖYTÄVALAISIMET
Akkukäyttöinen Balad-valaisin on mainio valita ulkotiloihin. Valaisimessa on
ladattava LED-valonlähde, joten siinä ei ole lainkaan johtoa. Sijoita terassipöydälle tai puunoksalle. Valaisimeen on saatavana myös erikseen myytävä

FLEXY TWIN AURINKOVARJO

jalusta, joka muuntaa Baladin hetkessä lattiavalaisimeksi. Akun kesto yhdellä
latauksella jopa 14 tuntia. Saatavana useita eri värejä.

Aurinkosuojat ja aurinkovarjot kruunaavat terassisi – kysy lisää
osaavilta asiantuntijoiltamme auringonsuojaratkaisuihin.

CONIC COLLECTION

CORD COLLECTION
Näyttävä terassikalustesarja, joka toimii niin ulko- kuin sisätiloissakin.

Conic-sohvamallisto on suunniteltu kestämään tuulet ja tuiskut. Sarja on

Kalusteiden käsi- ja selkänojat ovat köysipunosta ja ne on saatavana

täysin huolto- ja käsittelyvapaa. Kalusteet kestävät mainiosti niin paahtavaa

useissa eri väreissä. Sarjaan kuuluu 2-istuttava sohva, nojatuoli sekä

auringon UV-säteilyä, vesisadetta kuin pakkastakin. Sarja koostuu useam-

perinteinen käsinojallinen tuoli.

masta moduulista, jotka toimivat saumattomasti yhdessä ja erikseen.

CORD SOHVA
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Cane-Line

BOLD PÖYDÄNJALKA

CORD LOUNGETUOLI
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TRIBECA COLLECTION
Pedrali

RANDA COLLECTION

Tribeca-terassikalusteet vievät ajassa taakse päin, ne

Randa-tuolin juju on sen veneilyköydestä

ovat moderni tulkinta klassisista 60-luvun patiokalus-

punottu istuin. Kelkkajalalla varustettu tuoli

teista. Kalusteiden selkänoja ja istuin ovat valmistettu

on mukava istua. Istuinpunos ja metalli-

kestävästä nylonpunoksesta, joka on päällystetty

runko ovat saatavana useissa eri väreissä.

säänkestävällä

Jauhemaalattu

Randa-sarja toimii erityisen hyvin rantateras-

teräsputkirunko on saatavana useissa väreissä. Tribe-

seilla, tai kun terassille halutaan merellistä

ca-sarjaan kuuluu käsinojallinen ja -nojaton tuoli,

tunnelmaa korostamatta sitä liikaa.

PVC-päällysteellä.

loungetuoli, kaksi eri korkuista baarituolia sekä sohva.

UUTUUS
ARKI TERASSIPÖYTÄ

SIMPLE OUTDOOR CHAIR

Kuvassa Arki-pöydän lisäksi Tribeca-terassituolit.

Pedrali
Simple Outdoor -tuolissa on minimalistinen
siluetti, jonka ansiosta tuoli sopii monen-

Arki-terassipöytä on ajaton valinta terassille. Ison pöydän ympärille
mahtuu useampi ruokailija, mutta pöydästä on saatavana myös pienempiä kokoja. Kestävä ja laadukas ruokapöytä terassille ja ulkotiloihin.

TERRAZZO PÖYTÄ
HAY

laisiin ympäristöihin. Tuolista löytyy myös
ripaus 70-luvun teollisuushenkeä. Saatavana
valkoisena ja mustana.

Terazzo-pöydässä on tyylikäs mosaiikkibetonista valmistettu jalka, jota on saatavana
kahdessa eri sävyssä. Teräksinen pöytätaso
on saatavana pyöreänä ja neliskanttisena.
Mainio pöytä kahviloihin ja terasseille.

Terazzo,
harmaa
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Terazzo,
punainen
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Palkittu laatusarja, runsaasti viimeistelyvaihtoja.

LISA TECHNOPOLYMER

CINDY

ZEBRA

BASKET

Cindy on perinteinen terassituoli, joka

Zebra on metallituoli, jossa on punottu

Basket on monikäyttäinen ja tyylikäs tuoli

on saatavana käsinojilla tai ilman. Klas-

istuinosa. Punososan värivaihtoehdoilla

joka sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön. Bas-

sinen muotoilu, kevyt rakenne ja hyvä

tuoliin saa erilaista ilmettä. Saatavana

ket pinoutuu hyvin ja rei’itetty selkänoja

pinottavuus tekevät Cindystä terassien

myös käsinojilla.

kuivattaa tuolin nopeasti sateen jälkeen.

suosikkituolin.

LISA COLLECTION
Marcello Zilianin suunnittelema Lisa-tuoliperhe on syntynyt
innoitteesta 50- ja 60-luvun sisustukseen. Ohut mutta tukeva
putkirunko kaartuu selkänojan taakse antaen hyvän tuen.
Lisa-tuolimallit ovat saatavana käsinojilla ja ilman – molemmat
mallit ovat myös pinottavia. Ulkokäyttöön sopivat mallit: Filò,
Technopolymer ja Waterproof noudattelevat samaa muotokieltä, mutta erilaisella viimeistelyllä. Lisa-sarja on saanut pal-

Saatavana useita eri värejä.

KEIKKUMATON
CONTACT X4 PÖYDÄNJALAT
Contact X4 -pöydänjaloissa on patentoitu
itsestään vakautuva pohja. Ne ovat kuin luodut epätasaisille ja haastaville pinnoille.
K 710/1100 mm

jon tunnustusta ja se on palkittu myös kansainvälisellä Good
Design Awardilla.

LISA FILÒ
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STREET

TRAIL

DELUXE

LISA WATERPROOF
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Rakenna oma moderni keidas helppohoitoisilla

Viherkasvit tuovat elämää

ja pehmeälinjaisilla kalusteilla.

keitaalle. Pyörällisissä ulkoruukuissa suurtenkin kasvien
siirtely on helppoa.

ENJOY TARJOILUHYLLY
BARTOLOMEO BAARITISKI

Enjoy-tarjoiluhylly sopii täydellisesti yhteen Barto-

Kuvan tiski koostuu useista moduuleista. Kysy lisätiedot sopivasta
kokonaisuudesta myynnistämme.

lomeo-tiskikokonaisuuden kanssa. Säilytä kylmät
juomat, lasit sekä muu tarvittava tyylikkäästi. Saatavana myös valaistuna sekä jaloilla, jotka tekevät
hyllystä korkeamman.

GUMBALL LOUNGETUOLI
JA T-BALL PÖYTÄ

UUTUUS
CONEE RUUKUT

Ergonomisesti muotoiltu Gumball-loungetuoli
sopii mitä parhaiten ravintolan terassille. Saatavana useita eri värejä sekä myös valaistu

Ulkokäyttöön soveltuvat Conee-alu-

malli. T-ball pöytä täydentää kokonaisuutta.

miiniruukut on saatavana kolmessa

Pöydän sisällä voit halutessa säilyttää vaikka

koossa: Ø417/765/1312 mm.

terassiviltit.

UUTUUS
SETTEMBRE
SPOTLIGHT VALAISIN
Spotlight-ulkovalaisin voidaan ripustaa terassipöydän ylle
tai asettaa maahan epäsuoran valaistuksen luomiseksi.
Saatavana useissa eri väreissä.
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Settembre on tyylikkäästi muotoiltu nojatuoli,
joka sopii mainiosti terassille kuin muihinkin ulkotiloihin. Saatavana useassa eri värissä. Sarjaan
kuuluu myös 2-istuttava sohva. Materiaali: PE.
11

Uritetut terassituolit ovat paitsi

ZEBRA COLLECTION

tyylikkäät, myös nopeasti

Zebra-sarjan tuoleissa on kaunis geometrinen muotoilu,

kuivuvat – sadevesi ei urien

joka antaa niille näyttävän ilmeen ja luo valoisassa ympäristössä kauniin varjon. Zebra-tuolit soveltuvat sekä sisä-

ansiosta jää tuolille.

että ulkokäyttöön. Ne on valmistettu kevyestä alumiinista
ja ne ovat saatavana useissa eri väreissä.

UUTUUS
AIKANA COLLECTION
Aikana on moderni sarja eri kokoisia sohvakalusteita ja
pöytiä. Aikana-kalusteiden runko on valmistettu kestävästä, muotoon puristetusta alumiinista ja pehmusteet
ovat saatavana täysin säänkestävinä. Kalusteiden runkoon
sekä pehmusteisiin on saatavana useita eri värivaihtoeh-

NIWA COLLECTION

ZEBRA

toja. Kaunis ja näyttävä kalustesarja, joka sopii moderniin
terassiympäristöön.

Niwa-tuolissa ja baarituolissa on moderni ja skarppi
muotoilu, jonka ansiosta ne sopivat monen tyylisiin
ulkotiloihin. Tuolit on valmistettu muotoon puristetusta
alumiinista. Saatavana useita eri värejä, lisävarusteena
istuinpehmusteet.
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ZEBRA LOUNGETUOLI

AIKANA COLLECTION
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PALISSADE COLLECTION

UUTUUS

HAY

CUBE PÖYTÄ
Minimalistisen Cube-pöydän pinta on valmistettu
kestävästä hartsista ja jalat alumiinista. Laadukkaat
materiaalit takaavat, että pöytä kestää vaihtelevissa
sääolosuhteissa. Saatavana eri kokoja ja värejä.

Palissade-kalustesarja on pitkäjänteisen suunnittelutyön tulos. Graafinen ja rytmikäs
muotokieli tekee kalusteista aikaa kestävät ja monenlaisiin tiloihin soveltuvat. Kalusteet
on valmistettu kauttaaltaan teräksestä ja ne kestävät hyvin vaihtelevia sääolosuhteita.
Sarjaan kuuluu yhteensä 13 eri kalustemallia ja ne ovat saatavissa kolmessa värissä:
tummanharmaana, vaaleanharmaana ja vihreänä.

POPPY COLLECTION
Northern
Tyylikäs öljykynttiläsarja ulkokäyttöön.
Lamppuihin on saatavana jatkettava
varsi, jonka voi halutessaan kiinnittää
myös maahan. Öljysäiliöt on varustettu
lapsiturvallisella kannella.

ARA
Pedrali
Ara on kevyt, mutta kestävä. Tuoli soveltuu niin ulko- kuin sisäkäyttöönkin. Selkänojan yläosa muodostaa kahvan, josta
tuolia on helppo liikutella. Ara on pinottava ja säänkestävä. Saatavana useita eri
värejä sekä käsinojallinen versio.
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Luo välimerellistä tunnelmaa terassillesi
RIMINI COLLECTION

kestävillä ja värikkäillä teräskalusteilla.

iSimar
Rimini-sarjaan kuuluu käsinojallinen ja käsinojaton tuoli
sekä kaksi eri korkuista baarituolia. Kaikissa tuoleissa on
pyöristetty runko, joka voidaan valmistaa alumiinista tai
teräksestä. Moderni ja käytännöllinen tuolisarja terassille, ulkotiloihin tai ravintolaan. Kaikki sarjan tuolit ovat
myös pinottavia, mikä tekee kalusteiden säilyttämisestä
helpompaa. Leikkisyyttä tilaan voit tuoda myös yhdistämällä eri värisiä tuoleja keskenään.

UUTUUS
ARENA HIGH PÖYTÄ
iSimar

UUTUUS

Arena-pöytä sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön.
Spiraalinmuotoisen metallijalan pintakuviointi

ARENA COLLECTION
iSimar

jäljittelee rottinkipunosta. Saatavana useita
kokoja ja herkullisia värejä.

Arena-sarjan tuotteissa toistuu kaunis rottinkia jäjittelevä
rakenne. Sarjaan kuuluu 2-istuttava sohva, nojatuoli sekä

UUTUUS

eri kokoisia pöytiä. Kaikki sarjan tuotteet on valmistettu
galvanoidusta teräksestä, joka takaa tuotteille pitkän
käyttöiän. Sohvan ja nojatuolin pehmusteet ovat saata-

PUERTO TERASSITUOLI
iSimar

vana säänkestävinä. Mainio sarja ravintolan tai kahvilan
terassille. Useat eri värivaihtoehdot auttavat luomaan

Pehmeälinjaisessa Puerto-tuolissa on kauniisti

oman ravintolan ilmeeseen sopivan kokonaisuuden.

muotoiltu selkänoja ja säänkestävä verhoilu.
Runko on kestävää terästä ja se on saatavana
useissa eri väreissä.
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UUTUUS
PARADISO COLLECTION
iSimar
Paradiso on mainio sarja terassille, ravintoloihin sekä
julkisiin aulatiloihin. Tuotteet kestävät kovaakin käyttöä

OLIVO LOUNGETUOLI
iSimar
Olivo-loungetuolissa on ilmava teräsrunko,
jonka modernissa muotoilussa on myös ripaus
teollisuushenkeä. Säänkestävä pehmuste viimeistelee tuolin ja lisää istuinmukavuutta.

UUTUUS
NUMBERS

NUMBERS

iSimar
Hauska uusi tuolisarja, jonka erikoisuus on aukileikattu numerointi tuolin selkämyksessä. Hyödynnä numeroituja tuoleja eri

ja ne voidaan verhoilla säänkestävillä kankailla. Paradi-

tarpeisiin kuten vaikkapa merkkaamaan eri tiloja tai istumapaik-

so-sarjaan kuuluu kaksi eri korkuista baarituolia, penk-

koja. Tuolien aukileikattu kuvio voidaan myös toteuttaa muilla

kejä, tuoleja sekä pöytiä.

kuvioilla kuten logoilla. Saatavana useita eri värejä.

UUTUUS
BOLONIA COLLECTION
iSimar
Bolonia-sarja koostuu siroista teräsrunkoisista kalusteista, jotka
kaikki soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Sarjaan kuuluu tuoleja,
loungetuoleja, sohva, pöytiä sekä baarituoli. Kaikki sarjan tuotteet ovat saatavana 30:ssä eri värissä. Galvanoitu teräsrunko
tekee tuotteista erittäin kestäviä.

EIVISSA PÖYDÄT
iSimar
Eivissa-sarjan pöydät on valmistettu kestävästä
teräksestä. Pöydän taso on saatavana pyöreänä
ja ovaalin muotoisena. Molempia malleja on
saatavana useassa eri koossa.
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BOLONIA COLLECTION

19

Vähän säilytystilaa tai muuttuva paikkojen tarve? Valitse
terassille kokoontaittuvat tai
pinottavat kalusteet.

Kokoontaitettava
GIRAVOLTA VALAISIMET

BISTRO COLLECTION

Pedrali

Rennon Bistro-kalustesarjan tuotteet

Giravolta-sarjan valaisimissa on ladattava litiumakku.

ovat kokoontaitettavia, mikä tekee

Kiekkomainen LED-valo kääntyy 360 astetta. Valaisi-

niistä helposti säilytettävät ja sopivat

met on suunniteltu ulkokäyttöön. Saatavana kolme

pienemmällekin terassille. Sarjaan

kokoa ja kuusi värivaihtoehtoa. Akun lataus onnistuu

kuuluu useita eri kokoisia pöytiä, joita

helposti USB-kaapelin avulla.

yhdistämällä saa tarvittaessa suuren

L 150 mm

pöytäryhmän isommallekin joukolle.

S 150 mm

Kaikki Bistro-kalusteet on valmis-

K 330/500/1300 mm

tettu galvanoidusta ja UV-suojatusta
teräksestä. UV-suojaus estää värien
haalistumisen ja näin ollen kalusteiden värit säilyvät kirkkaina vuodesta
toiseen. Saatavana useita eri värejä.

Kokoontaitettava
ENJOY
Pedrali
Enjoy on kompakti ja monikäyttöinen klaffituoli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saatavana valkoisena, mustana
ja punaisena. Materiaali: PE.
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UUTUUS

UUTUUS

NARCISI COLLECTION

MONIQUE

Romanttinen ja runsaasti koristeltu terassisarja.

Perinteistä ruokapöydän tuolia

Tuoli saatavana käsinojilla ja ilman. Kalusteet on

muistuttavan Monique-tuolin

valmistettu maalatusta alumiinista. Saatavana

runko on valmistettu Alu-Rat-

useita eri värivaihtoehtoja.

tan-alumiinista. Materiaali on
täysin

huoltovapaa

Tuo terassille lämpöä ja ripaus romantiikkaa klassisilla
punoskalusteilla – moderneilla ja kestävillä
materiaaleilla toteutettuna.
UUTUUS

kaikissa

sääolosuhteissa.

EMMA

COSTA

Emma-tuolissa on käsinpu-

Alumiinirunkoinen terassi-

nottu selkämys ja alumii-

tuoli, jossa punottu istuin

nirunko. Tuolin materiaalit

ja selkämys. Pinottavuus

ovat säänkestäviä. Istuin-

helpottaa tuolien säilyttä-

tyyny on saatavana useissa

mistä pienelläkin terassilla.

eri väreissä.

LUCCA
Terassituolien klassikko. Luccan runko on valmistettu
maalatusta alumiinista, istuin
ja

selkämys

ovat

vahvaa

UV-suojattua punosta. Saatavana useissa väreissä.

UUTUUS
CAROLINE COLLECTION
Huoltovapaasta Alu-Rattan -alumiinista
valmistettu Caroline on tyylikäs valinta
terasseille, joihin halutaan tuoda rentoa
beach house -tunnelmaa. Sarjaan kuuluu sohva, pöytä ja nojatuoli.
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Suoralinjaista ja aikaa kestävää.
SÄÄNKESTÄVÄ PUUTUOLI

UUTUUS

UUTUUS

WRB COLLECTION
Paged
WRB-teknologia on menetelmä, jolla pyökistä val-

sisustuksessa. Aitojen luonnonmateriaalien kuten

mistetut puurunkoiset tuolit saadaan kestämään

bambun ja rottingin rinnalla WRB-käsitelty pyökki

lämpötilan ja ilmankosteuden vaihteluita. Nämä

on kestävä eurooppalainen vaihtoehto.

Suomen kesään soveltuvat WRB-käsitellyt tuolit kestävät tuulta, sadetta ja paahtavaa aurinkoa.

Lisätiedot WRB-tuotteista saat asiantuntevilta
myyjiltämme.

Luonnonmateriaalit, luonnonmukaisuus ja kestävä
kehitys ovat arvoja, jotka korostuvat vuosi vuodelta

BAVARIA

MEDI TEX DL

MONTREAL W

Bavaria-tuolissa on kestävä harjatusta

Alumiinirunkoinen terassituoli, jonka

Metallirunkoinen

alumiinista valmistettu runko. Tuolin

selkänoja ja istuin on valmistettu sään-

säänkestävä kangasistuin ja pyökkipui-

viimeistelee tiikkiä jäljittelevät yksityis-

kestävästä kankaasta. Joustava kangas

set käsinojat. Soveltuu parhaiten kate-

kohdat. Saatavana myös ilman käsinojia.

tekee tuolista mukavan istua. Saatavana

tuille terasseille.

terassituoli,

jossa

myös ilman käsinojia.

UUTUUS

JATKETTAVA PÖYTÄ

RIO TERASSIPÖYTÄ
Modernin Rio-terassipöydän ympärille
mahtuu useampikin ruokailija. Pöytää
voidaan tarvittaessa myös jatkaa, säätöväli: 2100-2800 mm. Pöydän kansi
on valmistettu polypropeenista ja jalat
ovat kestävää alumiinia. Saatavana
useissa eri väreissä.
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Puun sävyt tuovat terassille

MONTREAL PENKKIPÖYDÄT

lämpöä. Valitse aito tiikki tai

Montreal-penkkipöydässä on tukeva metal-

helppohoitoinen laminaatti-

lirunko. Istuin ja kansi ovat umpilaminaattia.
Umpilaminaatiksi on valittavissa monia upeita

pinta puukuosilla.

kuoseja – aina puujäljitelmästä marmorinsävyyn sekä vaaleanharmaa, tummanharmaa ja
valkoinen.
Pöydän kanteen voit valita sileän pinnan tai urituksen. Uritus edesauttaa sadeveden valumista
pois kannen pinnalta. Lisäksi uritus on toteutettu älylaitteita varten juuri oikean levyiseksi,
jolloin ne saa halutessaan tuettua uritukseen.

UUTUUS
SURPRISING TEAK
Hauska uutuustuoli, jonka runko on valmistettu jauhemaalatusta teräksestä ja puuosat tiikistä. Runkoon on
saatavana useita eri värejä, kirkkailla runkoväreillä tuolille

VAKIOMITAT

saa luotua täysin uuden ilmeen.

L 1600 mm
S 1600 mm
K 710/720 mm

VAKIOKUOSIT LAMINAATTIKANSILLE

6075 gneissi

3349 grafiitti

3276 ruoste

0001 lumi

PILOTIS TEAK COLLECTION
Pilotis on laadukas ulkokalustesarja, johon kuuluu useita
tuoleja ja pöytiä. Kaikkia kalusteita yhdistää kestävä alumiinirunko ja kauniit tiikkipuiset yksityiskohdat. Näyttävä
4586 savutammi

4587 vintage-tammi

5547 marmori

kalustesarja, joka sopii käytettäväksi vaikkapa hotellin
terassilla.
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Pehmeät sohvat ja nojatuolit
SEAT SÄKKITUOLI

KOMODO COLLECTION

luovat terassille rentoa

Rento ulkokäyttöön sopiva säkkituoli, johon lisä-

Komodo on modulaarinen sohvasarja,

mukavuutta tuo muotoiltu selkämys. Loistava

jonka runko on vahvistettu kestävällä

tunnelmaa ja houkuttelevat

valinta terassille, johon kaivataan kunnon löhöi-

lasikuituhartsilla.

lypaikkoja. Saatavana useita eri värejä ja kokoja.

selkä- ja käsinojat ovat irrotettavissa.

Pehmusteet

sekä

viihtymään pidempään.

Komodo muuntautuu helposti lukuisiin eri kokonaisuuksiin tilan ja tarpeen

PLUS SÄKKIRAHI

mukaan. Runko ja pehmusteet on saatavana useissa eri väreissä.

Seat-säkkirahin kanssa täydellisesti yhteensopiva
Plus-rahi viimeistelee mukavan rentoutumishetken. Saatavana useita eri värejä ja kokoja.

LAAJA VALIKOIMA VÄREJÄ

BOLD-PÖYDÄNJALAT
Pedrali
Kevyt ja helposti siirreltävä Bold-metallijalka on saatavana pulverimaalattuna ulkokäyttö huomioiden. Useita eri värivaihtoehtoja.
Valittavana joko ristikkojalka tai T-jalat neljän hengen pöytiin.
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Eri korkuisilla kukkalaatikoilla

Moniin kalusteisiimme on saatavana

voit helposti rajata terassia sekä

useita upeita värejä.

UUTUUS

tuoda väriä ja kiintopisteitä

MOOON! JALKAVALAISIN

ulkotilojen sisustukseen.

Luo taianomaista loistetta terassille ja
ulkotiloihin

Mooon!-jalkavalaisimella.

Valaisimessa on tyylikäs pelkistetty
muotoilu. Pyöreä kupu kätkee sisälleen
ladattavan LED-valon. Akku kestää valon
kirkkaudesta riippuen 6–14 tuntia. Saa-

UUTUUS

tavana useita eri värejä. Sarjaan kuuluu
myös pöytävalaisin.

TERRAZZA
Teräksestä valmistettu moderni istutuslaatikko,
joka on saatavana kahdessa eri koossa ja useissa
eri väreissä. Täytä istutuslaatikko kesäkukilla ja
käytä vaikka terassin eri osioiden rajaamiseen.

STEELY

WOODY

Steely-tuolissa on hillitty ja moderni

Woody on tyylikäs, hieman perinteistä

muotoilu, jonka ansiosta se sopii

pinnatuolia muistuttava terassituoli.

monen tyylisille terasseille. Kevyt

Pinoutuu mainiosti ja on saatavana

ja helposti pinottava. Saatavana

useissa eri väreissä. Materiaali: PP.

useissa eri väreissä. Materiaali: PP.

BOB SOHVA
HAPPY APPLE VALAISIMET

Bob on kevytrakenteinen sohva,

Pedrali

mutta silti tukeva istua. Sohva on

Happy Apple on veikeä ulkovalaisin, joka on saatavana

niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Sarjaan

useassa eri koossa. Yksinkertainen pyöreä muotoilu,

saatavilla kolmessa värissä ja se sopii
kuuluu lisäksi myös loungetuoli.

jonka viimeistelee vihreä pistotulppajohto. Sopii niin
isommalle kuin pienemmällekin terassille.
30

31

Valitse tänä kesänä terassille vä-

UUTUUS

UUTUUS

rejä rohkeasti. Kesäauringon paistaessa iloinen tunnelma on taattu!

VOLT
Pedrali

DOME

SUE

Pedrali
Sue-tuolissa on UV-suoja, joka estää

TRILL COLLECTION
Volt on linjakas ja ajaton tuoli, joka on
Trill-sarjan tuolit soveltuvat mainiosti ravin-

valmistettu lasikuidulla vahvistetusta

tolan tai hotellin terassille. Veistoksellisen

polypropyleenistä. Saatavana useita eri

ja ajattoman muotoilun viimeistelee hillitty

värejä.

Dome on pinottava bistrohenkinen

värien haalistumista ja auttaa kestä-

tuoli, joka soveltuu erinomaisesti ulko-

mään erilaiset säävaihtelut. Saatavana

käyttöön. Saatavana useita eri värejä.

käsinojallinen ja -nojaton malli. Laaja
valikoima eri värejä.

mattapinta. Kaikissa Trill-tuoleissa on lisäksi
liukumista estävät kumitassut. Saatavana
useita eri värejä.

ELLIOT PÖYDÄNJALKASARJA
Pedrali
Elliot-pöydänjaloilla on tyylikäs ja simppeli

REMIND
Pedrali
Remind-tuolissa on huomioitu kauneuden lisäksi myös
käytännöllisyys ja istuinmukavuus. Pinottavuus tekee siitä
helposti säilytettävän ja rei’itetty istuin sekä selkänoja
nopeuttavat tuolin kuivumista ulkotiloissa. Mainio tuoli
kahviloiden, hotellien ja ravintoloiden terasseille.
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siluetti. Moderni muotokieli ja ilmava rakenne
tekevät niistä moneen tilaan sopivat.
Valitse sopiva viimeistely ja sijoita terassille,
kahvilaan tai aulatiloihin. Helppo yhdistellä
muihin kalusteisiin. Saatavana taittomekanismilla, jonka ansiosta säilytys onnistuu myös
pienemmässä tilassa.
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Omalla logolla tai ilman
PÖYTÄ LANGATTOMALLA LATAUSPISTEELLÄ:

PÖYDÄNKANSIEN MONET OMINAISUUDET

Pöydänkansi, johon integroidusta virtalähteestä asiakkaasi
Laaja pöydänkansivalikoimamme kattaa kannet niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Olosuhteet Suomessa ovat vaihtelevat, ja tärkeänä ominaisuutena ulkotilojen pöydänkansille on säänkestävyys vuodesta toiseen.

UUTUUKSIA JA SUOSITTUJA
KANSIKUOSEJA
UUTUUS

UUTUUS

tai käyttämällä yhtä virtalähteen kolmesta USB-pistokepaikasta.

UUTUUS

Pöytä soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, joten voit

Duratop on hyvä materiaali terassille. Duratop on puupuristemassasta valmis-

sijoittaa sen juuri sinne missä asiakkaasi hyötyvät siitä eni-

tettu kansi, joka on oikea valinta, kun haluat kestävät, kevyet ja monivuotiset

ten. Pöytä toimii ladattavalla virtalähteellä, joka kytketään

pöydänkannet terassillesi. Duratopista on suuri määrä erilaisia kuoseja. Suosi-

pöydän alle omalla työkalulla. Ilman työkalua virtalähdettä

tuimpia ovat erilaiset puukuviot ja yksivärisissä kansissa harmaa ja valkoinen.
Uusimpia kuoseja Duratop-kansissa ovat upeat marmorijäljitelmät sekä omalla

pystyy lataamaan mobiililaitteensa joko täysin langattomasti

Marble Almeria

Marble Marquina

Marble Vieux Rose

logolla painetut kannet.

ei saa irrotettua pöydästä, joten virtalähde on turvassa varkauksilta myös terassilla. Virtalähde kestää yhdellä latauksella jopa kahdeksan päivää.Langaton latauspiste voidaan
yhdistää kaikkiin Duratopin pöydänkansiin.

Toinen viime vuosina yleistynyt pöydänkansimateriaali ulkokäyttöön on umpilaminaatti. Umpilaminaatti eli täyslaminaatti on lunastanut paikkansa keveän
ilmeensä sekä uskomattomien säänkesto-ominaisuuksiensa takia. Umpilaminaatti on helppo pitää puhtaana. Valittavana on myös suuri määrä erilaisia kuo-

0106 Wenge

0219 Oak

0224 White Wood

seja sekä värejä.

OHEISTARVIKKEET TERASSILLE
Kauttamme saat myös köysitolpat, moduuliaidat ja muut
terassin rajaamiseen tarvittavat elementit. Kangaspintaiset
terassinrajauselementit on mahdollista viimeistellä logopai-

0067 Granit

0146 Zinc

0402 Orange

0403 Red

0411 Petrol

0406 pure white

natuksella.

KÖYSITOLPAT
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MODUULIAIDAT

AURINKOVARJOT
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