MiStorus Rivierkeien |
Designobject, bloembak,
zitbank en verlichting voor
tuin, terras en dakterras
Dankzij zijn originele designtaal onderscheidt MiStorus zich
van de gangbare ronde en rechthoekige bloempotten en
plantenbakken. De organische lijnen herinneren aan rivierkeien
en integreren zich feilloos in de omgeving. Ze passen perfect
in onze minimalistische filosofie en brengen een toegevoegde
waarde rondom de hedendaagse woning.

Het zijn functionele designobjecten …
- Gegeerd designobject, unieke bloembak in de vorm van een
rivierkei. Fantastisch ogend in de moderne voortuin, op het
terras en het dakterras, rond het zwembad, … Of binnen …
- Diverse modellen beschikbaar (I-VII), grootste modellen doen
zelfs dienst als zitbank.
- Diverse kleuren met een levensechte knipoog naar graniet
of beton.
- Materiaal? Hoogwaardig rotatiegegoten polyethyleen (PE),
zeer resistent tegen UV, hitte en vorst.
- Dubbelwandig, beschermt aldus ook de planten optimaal tegen
hitte en vorst.
- Vuil blijft niet in de poriën van het oppervlak hangen.
Bloembak blijft heel mooi doorheen de jaren.
- Voor buitengebruik dient de markering onderaan in de
bloembak doorboord te worden. Zo verzamelt er zich
geen stilstaand water in de holle ruimte. Bijgevolg wordt
bacteriegroei uitgesloten en blijft het product er steeds netjes
uitzien.
- Optioneel met inzetbak, waardoor de bloembak/het designobject zeer makkelijk modulair verplaatsbaar blijft.
- Tevens uitvoerbaar met waterbestendig tafelblad. In combinatie
met het model IV of V bekom je respectievelijk een lage of een
hoge designtafel.

-

Op aanvraag beveiliging tegen diefstal, handig bij plaatsing in de voortuin of in een meer collectief gebruikte/publiek toegankelijke tuin.
Transparant witte rivierkeien met zeer kwalitatieve LED-verlichting zorgen voor extra sfeer bij valavond en een veilig gevoel bij nacht. Tevens een stijlvolle eyecatcher!
Duits vakmanschap staat voor duurzaamheid, product met meerwaarde voor vele jaren.
Perfect recycleerbaar materiaal. In de productie afgekeurde elementen worden ter plaatse verwerkt bij het gieten van de inzetbakken.
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