INFOTORIAL

Ook zonder bloemen het hele
jaar een FLEURIG TERRAS

kozen, dat je alle kleuren naast elkaar
kunt gebruiken. Op die manier kun je
er je terras zelfs zonder bloemen het
hele jaar mee opfleuren.”
TEAKHOUTEN TUINMEUBELS ALS ER OOK EEN FRIVOLE
„Daarnaast sluit Fermob heel goed aan
bij de rest van onze collectie, waarin
ONDERHOUDSVRIJE DESIGNVARIANT BESTAAT?
kleur een belangrijke rol speelt. Wie
niet goed weet hoe je kleur in het
Hoe vaak zie je een gebruiksvoor- interieur kunt toepassen, kan bij ons
werp dat de afgelopen eeuw zo op het een kleuradvies krijgen.”
oog geen spat veranderd is? Niet vaak
waarschijnlijk. Dat maakt de bistro- JARDIN DU LUXEMBOURG
stoel van het Franse tuinmeubelmerk De bistrostoel mag dan het oudste
Fermob bijna tot een cultvoorwerp. model van Fermob zijn, minstens zo
De nog altijd populaire bistrostoel bekend is de Luxembourg, een model
bestaat 125 jaar, precies even lang als dat stamt uit 1923 en dat ontworde Parijse Eiffeltoren. Fermob heeft pen is voor het gelijknamige opende Eiffeltoren daarom nagebouwd van bare park in Parijs. Op lome zomerse
324 bistrostoelen, één stoel voor elke dagen luiert heel Parijs in dit oormeter die de beroemde toren hoog is. spronkelijk groene tuinmeubilair. De
Caroline Mostart van interieurwinkel stoelen in de Jardin du Luxembourg
Loft76 in Roermond weet nog precies inspireren ook tal van kunstenaars,
waarom ze de collectie van Fermob vroeger en nu.
al vrij snel na de start van haar zaak Intussen hebben de ontwerpers van
Fermob de Bistro en de Luxembourgtoevoegde aan haar assortiment.
lijn uitgebreid met diverse onderdelen, variërend van tafels tot chaises
DESIGNKLASSIEKER
„De tuinmeubels van Fermob zijn stuk longues en van voetenbanken tot
voor stuk designklassiekers. Ze kun- plantenbakken. Fermob-stoelen staan
nen probleemloos het hele jaar buiten intussen in tal van wereldsteden; in
staan, maar staan ook prachtig binnen. New York, Londen en in de tuin van
Je kunt ze daarom heel mooi gebrui- het Rijksmuseum in Amsterdam.
ken om buiten en binnen met elkaar Oorspronkelijk waren de Franse tuinte verbinden. Omdat ze gemaakt zijn meubels alleen in wit groen verkrijgvan aluminium zijn ze veel makkelijker baar, sinds de jaren 60 ook in rood en
te hanteren dan hardhouten tuinmeu- sinds de jaren 90 in steeds meer vrobels. En last but not least zijn ze in lijke tinten. Inmiddels brengt Fermob
heel veel kleuren verkrijgbaar. Vro- ook allerlei accessoires op de markt,
lijke tinten, maar ook rustige kleuren. weerbestendige kussens bijvoorbeeld
Bovendien is het kleurenpallet zo ge- en placemats.

WAAROM ZOU JE KIEZEN VOOR LOODZWARE

ZWAARGEWICHT
Aan het begin van dit verhaal staat
dat het ontwerp van de klassieke Fermobstoelen niet is veranderd. Dat
klopt ook, maar het product is wel
verbeterd. Zo wordt het meubilair
tegenwoordig gepoedercoat, waardoor de laklaag veel sterker en krasbestendiger is dan vroeger. Ook zijn
de stoelen sterker dan ooit: de fragiel
ogende bistrostoel van Fermob kan
tegenwoordig een gewicht van driehonderd kilo dragen. Daarmee is het
een lichtgewicht die probleemloos
een zwaargewicht kan dragen.
Caroline Mostart van Loft76 in Roermond viert het jubileum van de bistro
van Fermob op haar eigen manier.
Wie bij Loft 76 een tafel met vier
stoelen van Fermob koopt, krijgt een
vijfde stoel gratis. En wie vijf stoelen
koopt krijgt een zesde gratis.
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