OUTDOOR

Norman | outdoor

Earl low | outdoor
FAUTEUIL

EETKAMERSTOEL

PRODUCT INFO
Afmetingen

Diepte

Hoogte

Breedte

Eetkamerstoel zonder arm

58 cm

83 cm

51 cm

51 cm

-

9 kg

Eetkamerstoel met arm

58 cm

83 cm

53 cm

49 cm

68 cm

11 kg

Technische gegevens

Zithoogte Arm-hoogte Gewicht

Opbouw		Onderframe			 Bovenframe rug/zit
		Massief Ø 12 mm			

Vinplast PP Foam

PRODUCT INFO
Afmetingen

		

Diepte

Hoogte

Breedte

Zithoogte

Gewicht

Earl Low zonder arm 		

80 cm

72 cm

85 cm

43 cm

15 kg

Technische gegevens

Opbouw		Onderframe			
RAL zwart 9005, wit 9010, grijs 7016		

RVS gepoedercoat			
Vulling		Zit			
		Dryfeel			

Rug
Dryfeel

Bovenframe

		Massief RVS Ø 12 mm			 Stalen buisframe Ø 20 mm
Gepoedercoat

Vulling		Zit			
		Dryfeel			

Rug
Dryfeel

Vering		Zit			

Vering		Zit			

		-		

		

Design

Design

Jess Original 2019

Jess Original 2019

Speciale wensen op verzoek. Alle maten zijn circamaten. Plooivorming is niet te vermijden door ontwerp en het gekozen comfort.

Speciale wensen op verzoek. Alle maten zijn circamaten. Plooivorming is niet te vermijden door ontwerp en het gekozen comfort.
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Nosag 2,8 cm		

www.jessdesign.com • Ketelmeer 12 • 5347 JX Oss • info@jessdesign.com

Earl lounge | outdoor

Earl 3-zits | outdoor

LOUNGE

SOFA

PRODUCT INFO
Afmetingen

PRODUCT INFO
Afmetingen

		

Diepte

Hoogte

Breedte

Zithoogte

Gewicht

Earl Lounge		

160 cm

80 cm

85 cm

45 cm

28 kg

Technische gegevens

Opbouw		Onderframe			

Bovenframe

		Massief RVS Ø 12 mm			 Stalen buisframe Ø 20 mm
zwart 9005, wit 9010, grijs 7016		

		

Diepte

Hoogte

Breedte

Zithoogte

Gewicht

Earl 3-zits zonder arm 		

80 cm

72 cm

180 cm

43 cm

35 kg

Technische gegevens

Opbouw		Onderframe			

Gepoedercoat

Vulling		Zit			
		Dryfeel			

Rug
Dryfeel

Bovenframe

		Massief RVS Ø 12 mm			 Stalen buisframe Ø 20 mm
RAL zwart 9005, wit 9010, grijs 7016		

Gepoedercoat

Vulling		Zit			
		Dryfeel			

Vering		Zit			

Vering		Zit			

		

		

Nosag 2,8 cm		

Rug
Dryfeel

Nosag 2,8 cm		

Design

Design

Jess Original 2019

Jess Original 2019

Speciale wensen op verzoek. Alle maten zijn circamaten. Plooivorming is niet te vermijden door ontwerp en het gekozen comfort.

Speciale wensen op verzoek. Alle maten zijn circamaten. Plooivorming is niet te vermijden door ontwerp en het gekozen comfort.
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De dagen lengen, het buitenleven lonkt. Terrasje, boompje, beestje: het leven kan zo simpel
zijn. Relax en geniet: sunshine reggae. Mañana,
mañana: je bent helemaal in het nu. Onbekommerd energie opdoen, voor de dag van morgen.

Sunshine
reggae

Jess buitenmeubelen: Outdoor
De Outdoor is de eerste serie buitenmeubelen van de hand van Jess.
De stijlvolle uitstraling zorgt voor een unieke tuinbeleving. De serie bestaat
uit een fauteuil, lounge en 3-zitsbank.
UV-bestendig
Het stalen onderframe is voorzien van een UV-bestendige poedercoating,
verkrijgbaar in 3 RAL-kleuren. Ondanks dat het materiaal niet zal doorroesten, is het wel belangrijk voor het binnenframe om de meubelen niet onnodig in weer en wind buiten te laten staan. In de winter is het dan ook aan te
bevelen de fauteuils, lounge en/of 3-zitsbank af te dekken met een speciaal
hiervoor ontworpen hoes, of om ze droog weg te zetten.
Quick dry foam
De Outdoor-serie is uitgevoerd met een quick dry foam, genaamd Dryfeel.
Dit speciaal ontwikkelde materiaal heeft een volledig open celstructuur,
waardoor water- en vochtdamp snel en efficiënt afgevoerd kunnen worden.
Hiermee wordt het comfort ook in vochtige omstandigheden gemaximaliseerd. De kenmerken van Dryfeel zijn:
-

Ademende structuur door wijd open cellen
Blijvende veerkracht
Ingebouwde bacteriebescherming
Bestand tegen zee- en zwembadwater

Weerbestendige stof
De stof die gebruikt is voor de Outdoor-serie is van hoogwaardige kwaliteit, waterafstotend en anti-schimmel. De stof is niet waterdicht, maar wel
bestand tegen een regenbui.
Speciaal ontworpen beschermhoes
Om volledige garantie te kunnen bieden, is het belangrijk dat de meubelen
worden beschermd tegen extreme weersomstandigheden. Wij adviseren
daarom het gebruik van de speciaal ontworpen beschermhoes.
Deze is vervaardigd uit Surlast, een technisch textiel uit de Sunbrella Marine
Protection Collection.
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