DRIFTWOOD
IN MOTION
ORIGINAL FURNITURE CONCEPT
FOR RENT

Bent u op zoek naar een creatief en
functioneel meubelconcept voor uw
tuinfeest, evenement of beursstand?
‘Driftwood in motion’ is een set van originele en functionele
driftwood meubelen ontworpen en praktisch samengesteld
door designer Catherine Op de Beeck.
Geen standaard verhuurmeubelen, maar een unieke,
betaalbare en exclusieve invulling voor elke gelegenheid!
De meubelen vormen 1 functioneel concept zodat u zelf geen
combinaties hoeft te maken.
Alle driftwood meubelen zijn hangemaakt in Frankrijk.

CONTACT
Concepts by Catherine
Driftwood in Motion
Catherine op de Beeck
tel. 0032 476936251
www.conceptsbycatherine.com
info@conceptsbycatherine.be

DRIFTWOOD IN MOTION
SMALL

21

ORIGINAL FURNITURE CONCEPT FOR RENT.

MEDIUM
excl BTW:

incl BTW

€ 2.491

€ 2.989

30

LARGE

excl BTW:

incl BTW

€ 3.714

€ 4.457

45

excl BTW:

incl BTW

€ 5.746

€ 6.917

1x

le bar + 6 barkrukken

2x

le bar + 6 barkrukken

3x

le bar + 18 barkrukken

1x

ijsemmer italesse

2x

ijsemmer italesse

3x

ijsemmer italesse

12 x poef boho

12 x poef boho

18 x poef boho

2x

lage lounge tafels rond

2x

lage lounge tafels rond

3x

lage lounge tafels rond

2x

paravent cache-cache

2x

paravent cache-cache

4x

paravent cache-cache

1x

receptietafel + 3 barkrukken

2x

receptietafel + 6 barkrukken

3x

receptietafel + 9 barkrukken

8x

vaas naturel decoratie

16 x vaas naturel decoratie

24 x vaas naturel decoratie

ijsemmer italesse

paravent cache-cache

le bar

receptietafel en barkrukken

vaas
naturel
barkruk

lage lounge tafels rond
poef boho

FOLLOW US IN MOTION!

Driftwood in Motion is een concept uitgewerkt door Catherine Op de Beeck. Alle publiciteit, alsook alle onderdelen ervan, de afgebeelde foto’s tekeningen, tekst, alsook de ontwerpen,
producten en opstelling van de producten van en door Concepts by Catherine worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het reproduceren van ontwerpen, beelden,
producten of de opstelling van de producten is verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Concepts by Catherine.
ALGEMENE VOORWAARDEN Contacteer Catherine Op de Beeck.

