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Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie neemt u dan contact op met:

Pipe loungeset

Pipe loungeset
De Pipe serie is qua ontwerp het meest 

uitgesproken. Het heeft z`n naam te danken 

aan de ronde rvs poten die door de vierkante 

rvs verbindingskoker lopen.

De hardhouten zittingen en rugleuningen 

van de stoelen, banken en fauteuils worden 

door dwarslatten bij elkaar gehouden, wat 

een rietveldachtig effect geeft. De rugleuning 

van de loungeset daarentegen bestaat slechts 

uit één hardhouten balk, wat weer een 

luchtige,  japans aandoende sfeer geeft. Door 

z`n grote rugkussens heeft de loungeset toch 

een zeer comfortabele zit.
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Pipe loungeset | modules
De Pipe loungeset is uit verschillende elementen gemaakt die in allerlei variaties te combineren zijn tot een heerlijke zitgroep. 

Luxe, comfortabele kussens, met een (waterafstotende) stof, verkrijgbaar in diverse kleuren, zorgen voor optimaal zit- en/of 

liggemak. 

PILO2 L+R 170 x 85 x 75 cm PILO2 160 x 85 x 75 cm

PILO2 L 165 x 85 x 75 cm PILO2 R 165 x 85 x 75  cm    

PILO1 L 85 x 85 x 75 cm PILO1 R 85 x 85 x 75 cm

PILO1 L+R 90 x 85 x  75 cm PILO1 80 x 85 x 75 cm 

PILO T 160 x 85 x 23 cm PILO H 160 x 85 x 35 cm

PILO T 80 x 85 x 23 cm PILO H 80 x 85 x 35 cm

PILO T 85 x 85 x 23 cm PILO T 85 x 40 x 23 cm

2-zits met 2 armleuningen  e  1425.00

2-zits zonder armleuningen  e�1255.00

2-zits met 1 armleuningen links e  1335.00

2-zits met 1 armleuningen rechts e  1335.00

Prijzen zitelementen zijn incl. kussens

1-zits met 2 armleuningen  e  925.00

1-zits zonder armleuningen  e� 775.00

1-zits met 1 armleuningen links e  845.00

1-zits met 1 armleuningen rechts e  845.00

Prijzen zitelementen zijn incl. kussens

tafel 160 x 85 x 23 cm  e  585.00

Hocker 160 x 85 x 35 cm  e� 824.00

tafel 80 x 85 x 23 cm  e  415.00 

tafel 85 x 85 x 23 cm  e  425.00

tafel 80 x 40 x 23 cm  e  245.00

tafel 120 x 68 x 23 cm  e  465.00 

tafel 50 x 85 x 23 cm  e  255.00

Hocker 80 x 85 x 35 cm  e� 554.00



Pipe loungeset | inspiratie
Om u een idee te geven welke combinaties mogelijk zijn hebben we hieronder een aantal voorbeelden als inspiratie bij elkaar 

gebracht. natuurlijk zijn er nog veel meer combinaties mogelijk. Ontdek de mogelijkheden en wilt u meer weten, neem dan 

gerust contact met ons op.


