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Maak je zomer nog mooier met Feelgood Designs!
De zomer komt er aan. Het wordt weer tijd om de tuin, het terras of het balkon op te
zoeken. Voor koffie of een drankje met vrienden en familie. Lekker buiten eten.
Gesprekken die ongemerkt overgaan in de avondschemering. Genieten van een
zonsondergang. In een heerlijke fauteuil of stoel.

Jouw keuze voor de zomer van 2016
De collectie van het Australische merk Feelgood Designs bevat drie elegante klassiekers uit de jaren
’50–’60 die zich bijzonder goed thuis voelen in de zomer. De Basket chair, de C603 en de C317 zitten
alle drie even geriefelijk. Op warme dagen zorgt de handgeweven kuip voor natuurlijke ventilatie.
De stoelen zijn leverbaar met een zwart frame en een zitting in honingkleur of zwart: dat staat mooi in
elke buitenomgeving. Door hun tijdloze vormgeving en harmonieuze kleuren kun je ze ook prima
combineren. Zo creëer je je eigen ‘feelgood’ plek voor deze zomer.

marta b.v. is importeur en verdeler van Feelgood Designs • www.martaonline.eu

Gemaakt voor outdoor living
Alle modellen zijn uitgevoerd in gepoederlakt staal en polyrotan: een degelijke, kleurechte en UVbestendige kunststof. Eventuele aanslag door weer en water is met een sopje of een hogedrukreiniger
zo weer verdwenen. Ze kunnen dus probleemloos buiten staan. En voor als het straks weer herfst
wordt: binnen zitten ze natuurlijk net zo lekker.

Basket chair

C603 chair

Productkenmerken
B530 x D540 x H830 (ZH440)
Stapelbaar
Zwart gepoederlakt stalen frame, zitting PE
honey of black
Adviesprijs 365 euro

Productkenmerken
B520 x D550 x H760 (ZH450)
Stapelbaar
Zwart gepoederlakt stalen frame, zitting PE
honey of black
Adviesprijs 365 euro
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C317 lounge

Productkenmerken
B825 x D760 x H760 (ZH405)
Zwart gepoederlakt stalen frame, zitting PE honey of black
Adviesprijs 580 euro

De Feelgood Designs collectie
Feelgood Designs combineert klassieke en hedendaagse ontwerpen met traditioneel vakmanschap en
natuurlijke materialen. De doordachte collectie wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, aandacht
voor de ergonomie en oog voor detail. Feelgood Designs is sinds 2013 aanwezig op de Europese
markt.
Producent: Feelgood Designs
Importeur en verdeler voor Europa: marta b.v., www.martaonline.eu.
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Noot voor de redactie: voor meer informatie over deze en andere modellen van Feelgood Designs kunt
u contact opnemen met Aries PR, Martine Baetslé, martine@ariespr.be, +32 472 675 439.
Perstekst en beeldmateriaal in hoge resolutie kunnen gedownload worden op
www.ariespr.be/newsroom - gebruikersnaam ariespr - paswoord 1991.
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