PERSBERICHT TIKI
Elegantie, functionaliteit en een klontje ijs

PERSBERICHT TIKI

Een minimalistische, compacte tafel die meteen de juiste
toon zet, zowel binnen als buiten? Tiki is hét toonbeeld
van flexibiliteit en combineert eens te meer functionaliteit met een zeer praktisch design. En met de Tiki-krukken en Acacia-parasol erbij, creëer je een moment van
togetherness om te koesteren. Bijpraten met vrienden tot
in de vroege uurtjes was nog nooit zo comfortabel ...

”

“Het togetherness gevoel
aanwakkeren met een
flexibel en compact design”
— Dirk Wynants

Tiki, dat is aperitieven 2.0
Tiki werd genoemd naar de typische tikibars uit Hawaï

Deze minimalistische set is elegant en strak, en dankzij

die populair waren in de jaren 1940. En dat is geen

het inklapbare en stapelbare ontwerp staat hij zowel

toeval, want al is de tafel minimalistisch, staat hij voor

op het terras, aan het aanrecht binnen en buiten, en bij

een rijke levensstijl en een ontspannen moment ver weg

ongeplande feestjes helemaal op zijn plaats. Tover extra

van het gewone. Vergeet die traditionele, vaak veel te

zitplaatsen in een handomdraai! Vrienden springen

zware en niet altijd even mooie bartafels. Tiki is een echte

spontaan binnen? Ontplooi een Tiki tafel en zet er wat

sfeermaker die je met zoveel mogelijk mensen wilt delen,

Tiki krukjes bij voor een instant togetherness plekje.

en daar klinken we op!
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Nooit in de weg, altijd bij de hand
Organiseer je een tuinfeestje? Komen de buren langs? Of wil
je snel even in de zon zitten voor een aperitiefje? Tiki is de
ultieme compacte set voor een zorgeloos cocktailmoment: niet
zwaar en moeilijk te verplaatsen, maar licht en makkelijk op
te bergen.
De Tiki-tafel is een moderne en duurzame variant van de hoge
bartafel. Het strakke, minimalistische ontwerp van Tiki zet
meteen de juiste toon, zowel binnen als buiten. Maar wat deze
cocktailtafel écht uniek maakt, is zijn inklapbare ontwerp. Je
hoeft enkel maar het tafelblad weg te halen en de poten in te
klappen om de dansvloer op te gaan.
De eenvoudige krukken bieden het nodige zitcomfort en
voldoende steun voor vermoeide voeten. En in tegenstelling
tot de meeste andere krukken, kun je Tiki heel gemakkelijk
opstapelen en verplaatsen. Zo zie je maar dat elegantie
en functionaliteit perfect hand in hand gaan. Dankzij de
verschillende maten en kleuren, past Tiki bovendien in elke
setting, zowel binnen als buiten.

”

“Tiki is de ster van elk pop-upevenement: de tafel berg je
heel compact op en de krukken stapel je zo opeen.”
— Dirk Wynants
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Tiki in een notendop
•

Transparante, fijne lijnen voor een strakke, elegante look en een minimale
impact

•

Tiki-tafel

•

o

De tafel is inklapbaar, zodat je hem compact kunt opbergen.

o

Er zijn twee maten: één voor 3 personen en één voor 5.

o

De basis uit staaldraad is ideaal als voetsteun.

o

Er zijn twee tafelbladen: een standaard tafelblad voor buiten en een tafelblad
voor evenementen. Het standaard tafelblad is voorzien van een opening voor een
parasol en afvoergaten die samen het Windmolenstelsel in het sterrenbeeld Grote
Beer vormen. Het andere blad heeft geen parasolopening of afvoergaten.

o

Het tafelblad met parasolopening past perfect bij de Acacia-parasol.

Tiki-kruk
o

De krukken zijn makkelijk op te stapelen en te verplaatsen.

o

Er zijn drie beschikbare hoogtes, zodat je de kruk in zeer uiteenlopende settings
kunt gebruiken.

o

Elke kruk heeft een voetsteun voor meer comfort.

o

De krukken komen met een optionele rugsteun, voor optimale bewegingsvrijheid.

o

De optionele kussens in verschillende kleuren kunnen worden bevestigd aan de
afvoergaten.

•

Dankzij zijn stevige ontwerp en sterke materialen, is Tiki opgewassen tegen
zware weersomstandigheden.

•

Materialen en kleuren
o

Tiki-tafel:

		

°

Het tafelblad is gemaakt van met ZnAIMg gepoederlakt staal.

		

°

Het frame is gemaakt van gepoederlakt thermisch verzinkt staal

o

Tiki-krukken:

		

°

Het zitoppervlak is gemaakt van gepoederlakt aluminium of eik.

		

°

De poten zijn gemaakt van gepoederlakt thermisch verzinkt staal.

		

°

De rugsteun is gemaakt van gepoederlakt roestvrij staal.

o

Kleuren: zwart, wit, verdigris, aarde, koperbruin.
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Over Extremis
Extremis werd 25 jaar geleden door Dirk
Wynants opgericht. De collectie designmeubelen
van Extremis bestaat uit producten
die tegelijk noodzakelijk en nuttig zijn. Bij de
Tools for Togetherness uit deze collectie ligt
de nadruk op menselijke interactie, intelligente
probleemoplossing en duurzaamheid, met de
ambitie om de levenskwaliteit te verbeteren.
Extremis is gevestigd in Poperinge in België.
Haar designmeubilair is heel populair in de
buurlanden en ook in de Verenigde Staten en
het Midden-Oosten.

Neem contact op met onze

Extremis nv

persdienst!

Couthoflaan 20b
8972 Poperinge

Manon Dupont

België

+32 498 12 49 29

+32 57346020

manon@extremis.be

www.extremis.com

