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Een ijzersterk
frame als basis
VOOR JARENLANG BUITENPLEZIER
De tafels van Forest Outdoor worden gebouwd op
een luxe stalen frame. Dit frame vormt de basis voor
jouw buitentafel. Het frame is in alle maten leverbaar en wordt speciaal voor jou op maat gemaakt.
Dankzij de stevige wielen kun je je tafel eenvoudig
verplaatsen. Doordat het frame is gegalvaniseerd
en voorzien is van twee lagen coating weet je zeker
dat het nog jarenlang mee kan gaan en bestand is
tegen weer en wind. Het frame is in vrijwel iedere
kleur leverbaar.

Luxe buitentafels op maat gemaakt
In alle afmetingen, van diverse materialen en met ruimte voor één of meerdere barbecues of andere accessoires

HANDMADE

DESIGN

BARBECUE

BUILT-IN ACCESOIRES

Alle buitentafels en
-meubels van Forest
Outdoor worden gemaakt
in onze eigen werkplaats.
Met passie, liefde en
vakmanschap.

Je kunt kiezen uit de
standaard afmetingen
of je kunt je buitentafel
en of -meubel helemaal
naar eigen smaak laten
ontwerpen.

In de tafels is ruimte voor
een (inbouw) barbecue op
gas of kolen. Daarnaast
kun je ook kiezen voor
The Bastard, GrillGuru,
Boretti of bijvoorbeeld je
eigen Green Egg of Weber
in de tafel te plaatsen.

In de tafel is ruimte
voor accessoires
zoals een snijplank,
wijnkoeler of sfeerhaard.
Deze accessoires zijn
verwisselbaar en bij ons
verkrijgbaar.

BUITENMEUBELS OP MAAT
EIKENHOUT | VURENHOUT
Maak je luxe buitentafel van Forest Outdoor helemaal af met de bijpassende bank,
op maat gemaakt met geschaafd rustiek eikenhout of geschaafde steigerplanken
en de keus met of zonder rugleuning. De bank is verkrijgbaar in verschillende
afmetingen en wordt altijd op maat gemaakt. Het oerdegelijke stalen frame is
gegalvaniseerd en dubbel gepoedercoat. Zo heb je jarenlang plezier van je meubel.
Het meubel is verkrijgbaar in diverse kleuren. Informeer naar de mogelijkheden.
Daarnaast hebben we een assortiment design stoelen met of zonder arm leuning in
6 verschillende kleuren. Ook behoren bankjes, hockers en bloembakken van beton
tot ons assortiment evenals een prachtige collectie buitenverlichting.

Maak je buitentafel compleet
met ONZE accessoires
EEN BBQ, WIJNKOELER, GRILPLAAT, sfeerhaard EN MEER!
In alle tafels kunnen 1 of meerdere barbecues op gas of houtskool van OneQ worden ingebouwd, daarnaast ook
wijnkoelers, rvs afdekplaten, enz. van dit merk. We kunnen ook kleine tafels met barbecue (sidetable) of een gewone
grote tafel om aan te zitten leveren (zonder de uitsparingen).
Wij zijn dealer van OneQ, The Bastard en GrillGuru, maar uw eigen kamado is eveneens in de tafel in te bouwen, als
ook sfeerhaarden. Deze laatste kan worden uitgewisseld met de barbecue of wijnkoeler van OneQ. Tevens kunnen
wij Boretti en Wolf buitenkeukens leveren en deze inbouwen.
Daarbij leveren wij ook regenhoezen voor uw buitenmeubels. Forest Outdoor buitentafels en -meubels zijn
bestand tegen weer en wind. Dat neemt niet weg dat een goede beschermhoes prettig is. De hoes is gemaakt
van een stevig, ademend materiaal
waardoor condensvorming tot een
minimum wordt beperkt. De hoes
is in verschillende maten leverbaar
zodat hij perfect aansluit op de
tuinset van Forest Outdoor.
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