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Scandinavia Garden Pro præsenterer med stolthed sit første katalog
til alle havemøbelelskere i Skandinavien. Det er en fornøjelse at kunne
tilbyde dig vort nye store program til sæsonen 2015.

Bambus

Vi satser i høj grad på den tætte kontakt mellem kunde og Scandinavia Garden Pro - hvor
du vil møde en tæt personlig relation - som gør at du, som kunde, er i centrum frem til
levering.
Med 20 års erfaring - håber vi på jeres tillid til at anvende Scandinavia’s store netværk af
leverandører i hovedsageligt Kina - Indonesien samt Vietnam.
Det er vores intension at tilbyde vores havemøbelsortiment til det bredde publikum i
Skandinavien - hvorfor vi har forsøgt at inspirere - lige fra det klassiske - det trendy - samt
med en meget spændende nyhed - Bambus havemøbler med 10 års garanti mod sprækker.
Dette sortiment leveres med FSC certification.

Cannes stol

Vores klassiske sortiment i hvide havemøbler er produceret i mahogni træ i hvid kvalitetsmaling samt PU lak. Denne forarbejdning af materialet giver produkterne et eksklusivt look
- og adskiller sig væsentligt fra andre produkter på markedet.
Vores nutids sortiment i vedligeholdesfri møbler er meget oppe i tiden - Nonwood og
Polyrattan produkter - samt Spraystone pryder dette sortiment - med sin elegance og møder den moderne kundes behov.
Bambus havemøbler er nyt på
havemøbel-markedet, da det ikke
har været muligt at kunne producere denne type havemøbler
med samme finish og holdbarhed
som Scandinavia Garden Pro kan
tilbyde.
I samarbejde med Kinas eneste
bambusproducent, som har patenteret en produktionsmetode, der
muliggør anvendelse af bambus
til alt slags vejr, og samtidigt udviklet et anti-treatment middel,
som gør at bambus ikke får mug
eller svamp. Det er derfor med stor
glæde, at vi introducerer dette sortiment - som også imødekommer
de høje krav som stilles til CO2venlig produktion - og som leveres
med FSC certifikation.
Vi håber, at I vil finde vort sortiment interessant, og ser frem til at
tilbyde mange spændende produkter fremover.

Bambus er et smukt, slidstærkt og bæredygtigt materiale, som vokser 10 gange hurtigere
end traditionelle træsorter, og recirkulerer den samme mængde CO2 på den tid bambus
materialet vokser. Den anvendte bambus skoves efter 4 år, hvorefter et nyt skud fremkommer ved den afskårne stamme.

Bambus

BAMBUS UDENDØRS
Det er nu muligt at have bambusmøbler stående udenfor uden at de udvikler mug eller
svamp.
En anti-mug beskyttelse af bambussen sikrer at den kan tåle vind og vejr, derfor kan
det anvendes til produktion af havemøbler og udendørstilbehør til haven, terrassen eller
altanen.
Der er uanede muligheder for produktion af varer til udendørsbrug, da vi og vores partner er i stand til, som de eneste, at fremstille hele planker, flader eller lameller i hvilke
længder og tykkelser som ønskes til det givende produkt. Dette i kombination med at vi
kan give markedets længste garanti på anti-råd gør disse produkter har en unik funktionalitet samt kvalitet.

Antibes stole
Saigon bord

Den anvendte bambus er behandlet med AMP (anti-mug beskyttelse) og dette har løst
de vedligeholdelses problemer og udfordringer der har været ved at anvende bambus til
udendørsprodukter. Beskyttelsen forhindrer at meldug / skimmel sætter sig på møblerne,
hvilket tit kan opstå under Skandinaviske vejrforhold. Denne anti-mug kemiske behandling opfylder desuden SGS internationale standarder.
OLIERING:
Bambus har ved oliering en naturlig gylden farve som minder meget om teaktræ. Vi har
udviklet flere typer af oliebejdse som påføres bambussen, og derved åbner op for mange
flere farvemuligheder og udtryksformer.
STYRKE:
Den anvendte type af bambus er Mao bambus som er 38% hårdere end eg, 13% hårdere
end ahorn. Al bambus stammer fra FSC godkendte skovbrug. Bambus består af lange
smalle fibre, som er meget formstabile da det er hele opskårede stykker som presses
sammen og anvendes til produktion af møbler.

Bamboo Plank

Eva

Eva stole
Eva bord circle
Eva bænk
Eva loungebord

En kærkommen klassiker fra 50’erne introduceres igen. Eva serien i 18mm teaktræ
med aluminium stel, består af stole, borde og bænke i 2 stelfarver; en klassisk hvid og
en moderne gråsort.

KRONBORG

Kronborg dækstol

Kronborg cafe stole
Kronborg cafe borde

Kronborg solvogn

Kronborg bænke
Kronborg Classic bord

Kronborg serien er klassiske danske sommermøbler i hvidlakeret mahogni. Serien består
af flere forskellige borde, stole, bænke og solstole. Der er uanede kombinationsmuligheder i denne skønne serie som leder tankerne hen på en rigtig skandinavisk sommer.

Kronborg bænk, 3 pers

Spraystone
Mallorca dining stol
Madrid bord

Porto bord

Spray- eller Polystone blev oprindelig opfundet til brug for støbning af skulpturer, og
vi har valgt at producere borde i dette materiale da dels har en signifikant tyngde og
vægt, samtidig føles overfladen som det blødeste porcelæn og er ekstremt holdbar.
Spraystone en mix af finmalede sten, dette pulverlignende materiale blandes med resin,
og dermed skabes denne spændende og holdbare overflade. Så sprayes dette materiale
derefter på enten glas- eller cementflader, alt efter hvilken model bord der er tale om.
Ydermere anvender man ingen varme til denne støbeproces, så i sig selv er denne en
CO2-venlig produktionsmetode.
Kollektionen indeholder 4 forskellige bordtyper, som fint kan kombineres med stole udvalget og dermed giver en stor bredde i sortimentet samt nye design indtryk.

Valencia bord

POLYRATTAN & NON-WOOD
POLYRATTAN
Der er mange fordele ved at købe havemøbler i polyrattan., den største er nok at man slipper for
løbende vedligeholdelse af møblerne, i modsætning til f.eks. traditionelle træ havemøbler, som
skal efterses hvert eneste år hvis de skal bibeholde deres look. Endvidere er polyrattan møbler
lette i vægt, så de er nemme at flytte rund på og egner sig derfor glimrende til terrasser og altaner.
Den rattan vi bruger til vores produkter er udelukkende af den højeste kvalitet kemofibre, kaldet
PE rattan. Den syntetiske PE rattan er udsat for bøjning, aldring og UV-stråling. Den bærende
struktur i møblerne er lavet af aluminiumsrør, som gør dem lettere men også særdeles holdbare.
Det giver stort set uanede muligheder for at designe havemøbler, da materialet er nemt og fleksibelt at arbejde med, så det er kun fantasien som sætter grænser for hvordan de kan se ud. Det
er et meget varieret program af møbler, vi kan præsentere inden for denne kategori, som består
af sofasæt, stole, borde og opbevaring.
Non-wood er hårdfør og robust kunstmateriale, designet til alt slags vejr. Non-wood er syntetisk
plast træ, der har udseende som rigtig træ. Non-wood har flere fordele i forhold til almindeligt
træ, da det er afvisende overfor fugt og mug, hvilket giver en længere holdbarhed. Non-wood er
stabilt, så der ikke forekommer revner og sprækker pga. udtørring. Vi har et stort udvalg af nonwoodborde som passer perfekt ind i vores omfattende stolekollektion i Polyrattan.

Panama sofa sæt

Lima sofasæt - stabelbart

POLYRATTAN

Palma stol

Piza stol

Ibiza stol

Bombay bord

Cuba sæt

Det omfattende polyrattan sortiment giver mange kombinationsmuligheder, og kan nemt
mixes med f.eks. andre materialer som bambus eller hvidmalet teak.
Ipanema hyndebox

PARASOL

Kronborg stol
B58xD49XH89

Kronborg cafe stol
B53XD38XH85

Kronborg positions stol
B58XD88XH89

Kronborg dækstol
B49xD121XH90

Kronborg solvogn
L197xB70xH27/86

Kronborg Sarg
L180xB90xH77

Kronborg Classic bord
L90xB90xH75

Kronborg Classic bord
L165xB80xH75

Kronborg Cafe bord
L70xB70xH73

Kronborg Cafe bord
L135xB70xH73

Kronborg (klapbord)
L50xB50xL50

Kronborg Steel X-bord
L180xB90xH75

Kronborg bænk, 2 pers
L120xD48xH88

Kronborg bænk, 3 pers
L150xB48xH88

shade 2

shade 3

Bamboo - shade 1

Kravl i ly for solens stråler under en af vores 3 parasolmodeller, som alle fås i 4 farvevarianter natur, sort, blå
og grøn.

Porto bord - udtræksbord
L180/240xB100xH75

Madrid bord - X bord
L190xB100XH75

Valencia bord - massive ender
L190xB90xH73

Farver:
blå, grøn,
natur, sort

Luksusmodellen er naturligvis i 100% bambus med
smukt forarbejdede detaljer med maritime inspirationer i
parasolkronen og ruskindsforstærkninger i canvasdugen.
Alle parasollerne er enten 3x3 meter eller 3m i diameter.

Barcelona bord – alu ramme
L210xB100xH75

foot

shade 3
3x3meter

Bamboo shade 1
Ø3 meter

shade 2
Ø3 meter

Calcutta 90
L90xB90xH73

Calcutta 150
L150xB90xH73

Calcutta 250 udtræksbord
L200/250xB100xH73

Bombay round
Ø120xH75

Havana sofasæt
Sofa: L190x193xD89xH89
Bord: L80xB50xH45

Lima sofasæt, stabelbart
Stol B54xH72x70 Bord B55xH47

Calcutta 160 udtræksbord
L160/200xB100xH73

Calcutta 200
L200xB90xH73

Bombay 220
L220xB96xH74

Panama sofa sæt
Sofa L126xB56xH82 Stol L70xB56xH82
Bord L102xB52xH40

Cuba sofasæt - lounge
Stol L60xB80xH58 Bord B60xH45

Ipanema hyndebox
L135xB60xH60

Palma stabel stol
L55xB43xH88

Mallorca dining stol
L55xB48xH99

Antibes stol
B57xD55xH86

Roma positionsstol
L58xB48xH108

Ibiza lounge stol
L66xB45xH76

Piza pumpe stol
L61xB49xH105

Corsica stol
L55xB48xH83

Cannes stol
B57xD59xH92

Bamboo Plank
massivt plankebord
L240xB90xH75

Saigon bord – 30mm/60mm
L150xB90xH73

Bamboo Flow
udtræksbord, svæve
L180/240xB100xH76

Rhodos dining stol
L61xB46xH88

Saigon bord, 30mm/60mm
L90xB90xH73

Saigon bord – 30mm/60mm
L200xB100xH73

Bamboo Flye
udtræksbord, vinge
B100xL200/240xH75

Porto bord
Mallorca stol

Antibes stol
Saigon bord

Panama sofasæt
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