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Kokoa haluamasi terassisetti, toimitus suoraan varastosta

Kaikki tarvittava
terassillesi

Dome 260 Costa Bistrot

4-hengen setti2-hengen setti

Sisältää 110x70 cm pöydän ja 4 tuolia.Sisältää 70x70 cm pöydän ja 2 tuolia.

Kappelin terassi, Helsinki

Vaaleanharmaa Tummanharmaa Kolme eri väriä

Messina Oak

Concrete

Montpellier

2. Valitse tuoli 3. Valitse kannen väri1. Valitse setin koko

Duratop pöydänkansi

Yllä kaksi eri vaihtoehtoa, 
molemmat ovat pinottavia.

Kierrätetystä puupuristemassasta
valmistettu Duratop-kansi on kevyt,  
kestävä ja helposti puhdistettava.

Kahdelle tai neljälle.

459 € +alv279 € +alv



Ranskalaista bistro-tunnelmaa Rentouttavassa loungessa viihtyvät kaikki

Duratop pöydänkansi

Bistrot 4101 pöydänjalka

Toby polyrottinkituoli Panarea 3679 loungetuoli

Remind 3735RDoga 

Venice 4950 pöydänjalka Caementum pöydät

Woody GreenSue

Puerto tuoli Dress Code Smart loungetuoli

Souvenir 550R

Lehtitunnus

Lisa Technopolymer

2-3 vko

3-4 vko 2-3 vko

2 vko2-3 vko

4-6 vko 2-3 vko

3-4 vko3-4 vko

3-4 vko 4-6 vko

2 vko4-6 vko

3-4 vko

2-3 vko

Nämä 
polyrottinkiset  
Emma-tuolit  

kestävät säässä  
kuin säässä.

Messinkireunalla

Emma polyrottinkituoli

Köysitolpat terassin rajaukseen Tribeca 3669 loungetuoli 

Ara 315

2-3 vko 3-4 vko

2 vko

Köysi ja tolppa 
ovat saatavana 

useissa eri väreissä. 
Mustaa köyttä löytyy 

aina varastosta.

Arena pöytä

Arena nojatuoli
Margret Exterior 4-6 vko

3-4 vko

4-6 vko

4-6 vko

Modulaarisesta 
Nolita-sarjasta saat 
koottua helposti eri 

kokoisia sohvaryhmiä
terassille.

Modulaarinen Nolita terassisohva

Kevyet ja pinottavat tuolisuosikit Vihreämpi valinta

Lehtitunnus kertoo, että tuote on 
lajissaan vihreämpi valinta. Myön-
nämme Lehtitunnuksen sellaisille tuot-
teille, joiden valmistuksessa ja suunnit-
telussa on kiinnitetty erityistä huomiota 
tuotteen ympäristövaikutuksiin. Nämä 
valitut terassituolit on valmistettu 
kierrätysmuovista. Lehtitunnus on osa 
kehittyvää vastuullisuustyötämme.

Demoiselle valaisin

2-3 vko

Giravolta valaisin

2-3 vko

Kaikista tuotteista  
on saatavana  

useita eri värejä.  
Kysy lisätietoja  
myynnistämme!



Rahoituspalvelut
Sisustuksen uusiminen on investointi tulevaisuuteen. Irtokalusteiden 
ja valaisimien hankintaan on mahdollista hakea rahoitusratkaisua, 
jolla saadaan kevennettyä kertakustannusta ja jaettua kulut sille 
ajalle, jolta niihin liittyvät tulotkin tulevat.

Kysy lisää – laskemme yrityksellesi 
mielellämme leasingtarjouksen! 

Lisää vinkkejä ja tuotteita terassille  
löydät sivuiltamme www.restatop.fi

Ota yhteyttä
jo tänään, niin 
valmistellaan 

yhdessä terassisi 
kesäkuntoon!

Restatop Oy

+358 20 7959 800
myynti@restatop.fi

Apilakatu 16, 20740 TURKU
Klaarantie 3, 00200 HELSINKI

Pöydänkansimateriaalit terassille

Duratop Umpilaminaatti Komposiittimarmori Gres

Kierrätetystä puupuristemassasta
valmistettu Duratop-kansi on 
kevyt, kestävä ja helposti  
puhdistettava. Saatavana  
useita eri kuosivaihtoehtoja.
Vahvuus 35 mm.

Umpilaminaatti on tyylikäs ja  
erittäin kestävä valinta ulkokäyt-
töön. Saatavana eri muotoisina 
ja kokoisina, laaja valikoima eri 
värejä. Vahvuus 10 mm.

Ripaus luksusta terassille! 
Valmistettu eri kokoisista ja 
värisistä marmoripaloista, jotka 
on sekoitettu laadukkaisiin hart-
seihin. Saatavana eri kokoisina 
ja muotoisina. Vahvuus 12 mm. 

Keraamiset Gres-tasot ovat 
iskunkestäviä ja helppohoitoisia. 
Kannet pysyvät muuttumattomina 
pitkän aikaa riippumatta sääolo-
suhteista. Vahvuus 10 mm.

Iso valikoima pöydänjalkoja ja ulkovalaisimia – kysy lisää myynnistä!

Elliot Poldina Mini valaisin 

4 vko 4 vko

Trail X4 pöydänjalka

Trail X4

suoraan varastosta

UutuusUutuus

Keikkumaton

Epätasainen alusta? Paljon pöytien  
siirtelyä? Säätötassujen ruuvailu vie 
liikaa aikaa? Valitse itsetasoittuva  
pöydänjalka ja nosta paikoilleen – 
pöytä vakauttaa itsensä automaattisesti.


