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Uitvoering stof
Steelcut nr.
Bestelnr.

124
lichtgrijs

1615348
144

grijsviolet

1615349
205

beige

1615350
283

grijsblauw

1615451
453

honinggeel

1615452
553

koraalrood

1621267
733

lichtblauw

1621268
753

korenbloemblauw

1621269
853

ijsblauw

1621270
953

grasgroen

1621271

STEELCUT TRIO 2
Tijk:  90% schuurwol, kamgaren, 10% nylon

Slijtvastheid: 100.000 Martindale

Pilling:  3-4

VELOURS
Materiaal:  50% katoen, 50% modal

Basismateriaal:  43% katoen, 30% modal,  
 27% polyester

Slijtvastheid: 50.000 Martindale

Vulmateriaal:  Hard- en zachtschuim

Afmetingen (H x B x L):  48 x 55 x 82 cm

Gewicht ca.:  5,5 kg zonder verpakking

Hoes niet afneembaar

Uitvoering stof
Velours nr.
Bestelnr.

1005
royalblauw

1652603
1012

azuurblauw

1652604
1021

robijnrood

1652605
1035
rosé

1652606
1046
violet

1652607
1051
groen

1652608

VELOURS

STEELCUT TRIO 2

now! birdy
„Birdy is er altijd wanneer je thuis komt. Hij vindt het heerlijk als je na een lange dag je benen op hem uitstrekt. Birdy is onafhankelijk en multi-
functioneel.“ (ontwerper Pascal Bosetti)

Hij dient als ongedwongen zitplek voor vrienden of als hocker, om even lekker de benen omhoog te leggen. De birdy is een chic en multifunctioneel 
statement, die met zijn talrijke verschillende stoffen bij veel verschillende inrichtingsconcepten past.

Met zijn mobiele en lichte uitstraling onderscheidt hij zich van zitpoefs, die vaak veel ruimte innemen. De birdy is een ontwerp van Pascal Bosetti. 
De designer uit München creëert meubels met karakter, die zowel functioneel alsook emotioneel zijn. Deze mix heeft hem meerdere prestigieuze 
prijzen opgeleverd, onder andere de „German Design Award 2015“ van de Raad voor Vormgeving.

-

-
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now! moon birdy
Als hij schijnt, straalt je tuin: now! moon birdy

De lichtvogels komen – en brengen vakantieflair in de tuin of op het balkon: now! moon birdy is zit-, kunst- en 
lichtobject ineen. Stevig genoeg om als comfortabel zitmeubel te dienen. Robuust genoeg dat hij bij jou kan over-
winteren in plaats van naar het zuiden te trekken. Als je van kleurrijk houdt, kun je een zwerm met gekleurde 
lampen uitrusten.

birdy gemaakt van polyethyleen; lamp met sokkel E27, incl. netsnoer; gewicht: ca. 5,6 kg zonder verpakking
Max. belasting: 100 kg

now! moon birdy

now! mini birdy

now! moon birdyArtikel
H x B x D in cm 48,0 x 55,0 x 82,0
Bestelnr.

now! mini birdyArtikel

In deze armatuur passen lampen van energieklassen A++ tot E.
De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklasse A+.

230 V; 10 W

Bestelnr.

mini birdy gemaakt van polyethyleen en polycarbonaat; incl. USB-oplaadkabel (type 2.0 Micro B; lader niet inbegrepen)  
en lithium-ionbatterij (2x 800 mA, niet vervangbaar); gewicht: ca. 0,33 kg zonder verpakking

13,0 x 15,0 x 21,0H x B x D in cm

Alleen voor gebruik in gesloten en droge ruimtes.
Lees a.u.b. de informatie in de handleiding goed door!

001
-

003
-

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A.  
In de armatuur kunnen de lampen niet  worden vervangen.

5 V; LED wit: 1 W (ca. 3.000 kelvin), RGB: 0,25 W
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