model 003
outstanding outdoor furniture

slim design, comfortabel & duurzaam
handmade outdoor furniture

Hollands ontwerp. Stoer en robuust, verfijnd met subtiele details.
En allemaal handmade. Met creativiteit en productie uit de Randstad is
BOLSTER een op en top Hollands product.
Uitzonderlijke kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid staan bij
ons bovenaan als het om BOLSTER buitenmeubelen gaat.

Falko Koster & Paul Bolleboom,
oprichters van BOLSTER design.
Creatief duo met passie voor mooi,
functioneel en slim design.

Douglas hout: een fantastische houtsoort
waarbij de specifieke kenmerken zoals

ambachtelijk handmade met eerlijke
& kwalitatief hoogwaardige materialen

structuur en nerf herkenbaar blijven.
En ideaal voor outdoor toepassingen. Dat
maakt het bijzonder duurzaam.
Aan hout hangt natuurlijk ook dat het werkt,
dat gaat uitzetten en zal krimpen en dat
langzaam maar zeker vergrijst. Dat is de
natuurlijke charme van hout en maakt je
BOLSTER nog unieker en fraaier door de
jaren heen.
Alle elementen zijn in naturel kleur BLOND
en in diepdonkere DARKENED uitvoering
leverbaar.

Mooi en slim design met meerdere toepassingsmogelijkheden.
Functioneel en modulair dus. Je bent in staat om met eenzelfde “drager”
meerdere functies aan het meubel te hangen.
En door deze verschillend te combineren creëer je steeds een andere
indeling en uitstraling van je terras.

model 003 DARKENED en Ash Grey + Antracite kussens
2 One Seats, Two Seat, Coffeetable, Pouf.

“Met acht of zelfs tien man
aan je buitentafel? No problem!”

Buiten genieten, samen of met velen. Model 003 biedt een complete collectie
van handmade meubels. Ook diverse eettafel combi’s voor een verschillend
aantal personen. Meet the 4-PACK, 6-PACK & 8-PACK. Of onze designvariant
van de overbekende picknicktafel: NICK for 6, NICK for 4 en de intieme NICK for 2.

Tafelen met goed gezelschap doe
je bijvoorbeeld aan de NICK for 4 in
DARKENED uitvoering.

model 003 BLOND en Purple kussens
8-PACK, 2 One Seats, Coffeetable.

Met BOLSTER kun je alle kanten op. Salontafels
met een kussen erop worden direct een Pouf.

stoer & robuust,
verfijnd met subtiele details

Aanschuiven et voilà: een ligstoel of zelfs een
ligbed. Stoelen aanschuiven om een bank te maken,
geen probleem. Armleuningen links of rechts?
Allebei? Extra ondersteuning voor je hoofd, maar
deze op elke zitplek kunnen plaatsen? We have it.

model 003 is leverbaar in de uitvoeringen BLOND en DARKENED
en maar liefst 28 standaardkleuren voor de kussens.
Rugkussens zijn zowel met als zonder BUTTONS leverbaar.

BOLSTER biedt een enorme keuze om die kleurcombinatie en opstelling te maken die jou het beste
past. Voor meer informatie: www.bolsterdesign.nl

model 003 DARKENED en Purple kussens
TwoSeat met ArmRest, Stretched Coffeetable.

Mooi en slim design met meerdere toepassingsmogelijkheden. Model 003 betreft een omvangrijke
collectie die steeds verder uitbreidt met nieuwe
ontwerpen én slimmigheden.
BOLSTER stoffering: goed ademende
en makkelijk te reinigen materialen
Volg ons op facebook voor het

voorzien van Olefin. Ook is Olefin als

laatste nieuws, veel inspiratie

stof de beste protectie tegen verkleuring

en nuttige informatie.

door zonlicht.

model 003 meubels zijn stuk voor stuk voorzien
van een speciaal gerecycled kunststof (PE) van 5 cm.
hoog. Naast de extra bescherming tegen vocht van
onderaf, zoals water dat op je terras blijft liggen of
een nat gazon, is dit ook een echte BOLSTER feature.
Tot in detail slim design dus.

Deze zomer zit jij toch ook op een BOLSTER?

www.bolsterdesign.nl

facebook.com/bolsterexterior

