Dat is genieten! De frisse buitenlucht geeft elk evenement een nieuwe
impuls. Ontvang uw gasten in de tuin, onder de luifel of in de serre. Op
een zwoele zomeravond, bijvoorbeeld. Maar ook in de andere jaargetijden
is een buitenfeest mogelijk. Met de juiste meubels en accessoires maakt
u van elk buitenfeest een Outdoor Original!

Arma heeft speciaal voor uw buitenevenementen een degelijk, functioneel
en smaakvol buitenassortiment samengesteld. Met een chique ingericht
terras verrast u iedereen. Wilt u loungen? Dan zijn de lounge-stoelen met
zwart, weerbestendig vlechtwerk uw keuze. Is de avond al iets killer? Dan
komt de vuurkorf of terrasverwarmer zeker van pas. Organiseert u een
outdoor fair? Dan richt u met de Outdoor Originals uw de stands zo in, dat
uw gasten zo lang mogelijk willen blijven!

Het buitenleven zorgt voor sfeer, vrolijke gezichten en het gevoel dat alles mogelijk is. Met de Outdoor
Originals collectie is dat ook zo! Van VIP-ruimte tot sportief evenement, u heeft legio mogelijkheden
dankzij de ruime keus in materialen, modellen en kleuren.

En hebt u te weinig ruimte voor uw binnenevenement? Dan maakt u er met de Outdoor Originals toch
gewoon buiten een extra ruimte bij?
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4. Bekers ‘Nice’

1. Serviesgoed

2. Vuurkorf

Bord vierkant ‘Colori’ zwart L31 x B31 cm
€ 1,32 Artikelnr. 4021761
Bord vierkant ‘Palmer’ L18 x B18 cm
€ 0,98 Artikelnr. 4021465
Bowl ‘Colori’ zwart Ø14 cm
€ 0,65 Artikelnr. 4021771

RVS, te vullen met hout
€ 18,00 Artikelnr. 4370279

Blauw 33 cl
€ 0,26 Artikelnr. 4001021
Groen 33 cl
€ 0,26 Artikelnr. 4001005
Oranje 33 cl
€ 0,26 Artikelnr. 4001015

5. Lounge stoel ‘Garnet’
3. Barkruk ‘Garnet’
Met zwart vlechtwerk L40 x B40 x H78 cm
€ 9,60 Artikelnr. 4245141

Met zwart vlechtwerk
L64 x B64,5 x H88 x ZH39 cm
€ 40,00 Artikelnr. 4245125
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3. Fakkel
1. Stoel ‘Andalucia’
Rotan met armleuning
B56 x D44 x H83 x ZH46 cm
€ 4,15 Artikelnr. 4240201

2. Theeglas
Met oor op voet, 24 cl
€ 0,35 Artikelnr. 4000127

Geschikt voor gel vulling
€ 3,50 Artikelnr. 4370275

5. Bord ‘Palmer’

4. Meubellijn ’Napels’

Vierkant L18 x B18 cm
€ 0,98 Artikelnr. 4021465

Praattafel L160 x B75 x H112,2 cm
€ 54,00 Artikelnr. 4201635
Barkruk L38 x B38 x H79,2 cm
€ 11,50 Artikelnr. 4242361

6. Karaf ‘Misure’
1,0 ltr
€ 0,74 Artikelnr. 4003031

