COLLECTIE
CARABAS

EXCLUSIEF GARDELUXE

EXCLUSIEF GARDELUXE

BANK GAIA
Een monumentale, Victoriaanse bank
uit het midden van de 19e eeuw.

EXCLUSIEF GARDELUXE

EXCLUSIEF GARDELUXE
Gardeluxe produceert kwalitatief hoogwaardig

dat zich uitstekend leent voor gebruik bij verschillende stijlen

Gardeluxe levert rechtstreeks aan de klant en staat voor

buitenmeubilair. Met liefde voor het vak maken we onze

woningen. Zowel in een omgeving met design als in een meer

kwaliteit en betrouwbaarheid. We willen dit niet alleen

meubelen al ruim 20 jaar. De uitgebreide collectie banken,

traditionele sfeer ondersteunen de meubelen het karakter van

uiten in onze producten maar in álle facetten van ons werk:

stoelen en tafels - onder de merknaam Carabas - bestaat

het huis en symboliseren de persoonlijke stijl van de bewoners.

bij de inkoop van de grondstoffen, de controles op het

uit replica’s van klassieke ontwerpen uit Frankrijk, Engeland,
Denemarken, Zweden en Nederland.

productieproces, in ons verkoopadvies en ons servicebeleid.
De Carabas collectie kenmerkt zich door het gebruik van
gietaluminium of gietijzer en de beste kwaliteit hardhout.

Onze vakmensen combineren hun ambachtelijke kennis

Deze hoogwaardige materialen en een zorgvuldig opgezet,

met geavanceerde productiemethoden. Door voortdurend te

door Gardeluxe zelf ontwikkeld verfprocédé, maken de

werken aan productverbetering hebben we in de loop der

meubelen weerbestendig en onderhoudsarm (ze hoeven in

tijd een uitgebreid assortiment buitenmeubelen ontwikkeld,

principe alleen maar te worden schoongemaakt).

EXCLUSIEF GARDELUXE

VAKMANSCHAP DOOR DE JAREN HEEN

JARENLANG PLEZIER MET EEN MINIMUM
AAN ONDERHOUD
Met veel liefde voor het vak maakt Gardeluxe haar buitenmeubelen
al ruim 20 jaar. Tegenwoordig gebruiken we voor de armleuning
en de poten van de banken en de stoelen zowel het eigentijdse
lichtmetaal gietaluminium als het in de 19e eeuw gebruikte gietijzer.
BANK NEREUS
Een replica van de originele gietijzeren
“deck-bench”, zoals die stond op het in
1912 vergane schip “de Titanic”.

Gietaluminium is even duurzaam als gietijzer maar door het lagere
gewicht veel gemakkelijker hanteerbaar.

STOEL DEMETER
Sierlijke lijnen, geïnspireerd op de
plantenwereld voor dit uitnodigende
model in Art Nouveau stijl.
Ook leverbaar als bank.

VAKMANSCHAP DOOR DE JAREN HEEN

EXCLUSIEF GARDELUXE

BANK POSEIDON
Een comfortabele bank in een zware,
robuuste uitvoering naar een Deens
ontwerp uit begin 19e eeuw.

Voor de zitting en rugleuning maken we gebruik van de beste
kwaliteit hardhout of aluminium. Om aantasting van het hout door

TAFEL CASTOR

weersinvloeden te voorkomen besteden we de uiterste zorg aan
de behandeling ervan. Tijdens het door onszelf ontwikkelde
- en steeds verder verbeterde - verfprocédé wordt het hout door

TAFEL POLLUX
Sierlijke vormen voor

meerdere lagen beschermd. De combinatie van hoogwaardige
materialen en de zorgvuldig opgezette verfmethode zorgt ervoor
dat de meubelen weerbestendig en onderhoudsarm zijn.

deze elegante tafeltjes.

BANK HERA
Mooi in haar eenvoud.

EXCLUSIEF GARDELUXE

IEDER SEIZOEN ZIJN EIGEN CHARME

BANK HELIOS
Model zonder rugleuning.
Naar keuze verkrijgbaar met
of zonder armleuning.

UW TERRAS IN DE WINTER
Onze meubelen zijn weerbestendig. Ze kunnen het gehele jaar
door buiten blijven staan. Zo ondersteunen ze ook in de herfst
en de winter het karakter van uw woning en geven ze gestalte
aan uw persoonlijke smaak. Juist de combinatie met uw eigen
stijl maakt de Carabas collectie zo bijzonder. Het opgaan van
BANK ACHILLES
Een comfortabele
Hollandse bank.

de meubelen in de totale uitstraling van úw woning maakt van
ieder meubel een uniek object.

STOEL ZEUS
Een comfortabele stoel naar
een origineel Deens ontwerp
uit het begin van de 19e eeuw.
Ook leverbaar als bank.

IEDER SEIZOEN ZIJN EIGEN CHARME

EXCLUSIEF GARDELUXE

DE TAFELS
Onze tafels hebben een gietijzeren onderstel en een tafelblad

werking in het gesteente en hebben geen enkele invloed op de

gemaakt van Belgisch hardsteen (Arduin). Dit is een organogeen

duurzaamheid van uw tafelblad. Vlekken in het blad verdwijnen

afzettingsgesteente van ongeveer 2 miljoen jaar oud. In deze

na verloop van tijd vanzelf. Kenmerk is ook dat het blad lichter

steensoort kunt u fossielen aantreffen van schelpdieren die in

wordt. Indien u dit niet wenselijk acht kunt u het inwrijven met

de betreffende periode voorkwamen. De eigenschap van dit

lijnzaadolie. Verder heeft het blad geen onderhoud nodig.

materiaal is dat, onder invloed van weersinvloeden, zwarte

De tafelbladen zijn leverbaar in diverse afmetingen en met

putjes en lijnen kunnen ontstaan. Deze zijn het gevolg van

verschillende randafwerkingen.

TAFEL HERAKLES
Een solide tafel met
rechthoekig blad.
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BANK THESEUS
Een opvallend ontwerp met een
sprookjesachtige uitstraling geïnspireerd
op de mythologische griffioen.

EEN PLEK OM OP ADEM TE KOMEN

DE KLEUREN

LOGO’S EN FAMILIEWAPENS

Onze standaard kleuren zijn nachtblauw en klassiek groen.

Bij een aantal van onze banken is het mogelijk een

Daarnaast produceren wij de meubelen (tegen meerprijs) in

persoonlijk kenmerk aan te brengen in de vorm van een

iedere andere RAL kleur. Zo kunt u het buitenmeubilair en de

logo of een familiewapen. Dit wordt tijdens het

kleuren van uw woning op elkaar afstemmen.

productieproces meegegoten in de zijkant van de bank.

EEN PLEK OM OP ADEM TE KOMEN
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BANK PERSÉFONE
Weelderige bloem- en
bladmotieven voor
dit 19e eeuwse ontwerp.

SERVICE
Gardeluxe werkt met een constante collectie waardoor het
na- en bijbestellen van de verschillende modellen mogelijk is.
Onze meubelen worden door ons gemonteerd bij u
afgeleverd waarbij het vervoer in eigen beheer plaatsvindt.
Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze meubelen
BANK OUROBOUROS
De boombank.

waarborgen.

BANK DIANA
Eenvoud in al haar charme
Deze bank is ook in hoekvorm
leverbaar (zie Athena in
totaaloverzicht).

EXCLUSIEF GARDELUXE

BANK ADONIS
Een strak, eigentijds
ontwerp met tulpmotieven
in het gietwerk.
Ook leverbaar als stoel.

VERANKERING
Bij de ontwerpen is rekening gehouden met de
mogelijkheid tot verankering. In dat geval monteren
wij speciale aluminium of ijzeren strips tussen de
poten en leveren wij de betonverankering, bestaande
uit 2 betonblokken met betonschroefhulsen.
BANK HERMES
Een robuuste maar
comfortabele bank met
Art Deco vlakverdeling.

Met behulp van extra draadeind is het mogelijk de
verankering onzichtbaar onder de grond te plaatsen.

BANK ARCAS
Een bescheiden ontwerp zonder
rugleuning. Ook als recht model
leverbaar (zie Callisto in totaaloverzicht).

KL ASSIEKE ONT WERPEN IN HARMONIE MET MODERN DESIGN

EXCLUSIEF GARDELUXE

WAAR WE VOOR STAAN
Tijdens het productieproces waarborgen intensieve
kwaliteitscontroles de kwaliteit van onze producten.
Wij streven echter naar kwaliteit in álle onderdelen
van ons werk. Ook in ons verkoopadvies en in onze
service zijn we eerlijk en betrouwbaar, we komen
TAFEL KRONOS
Strakke lijnen voor

onze afspraken na en stellen úw wens voorop.

STOEL APOLLO
Een replica van een oud Zweeds

dit ontwerp met

ontwerp. Strakke, gestileerde vormen,

rechthoekig tafelblad.

speels versierd met een Keltisch motief.
Ook leverbaar als bank.
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NOSTALGIE EN ROMANTIEK

MODELLENTUIN
In de tuin van ons kantoor in Weerselo staan de
verschillende modellen opgesteld. U bent hier van
harte welkom. Voor een overzicht hiervan en voor
de openingstijden van onze modellentuin verwijzen
wij u naar onze website www.gardeluxe.com.
BANK KIRKE

STOEL AFRODITE

Bank in Empire stijl naar een begin

In Empire stijl ontworpen stoel waarbij de kop van

19e eeuws ontwerp.

de ram dient als armleuning en zijn bokkenpoten
het geheel ondersteunen. Bladmotieven
verfijnen de zijkant. Ook als bank leverbaar.

NOSTALGIE EN ROMANTIEK
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BANK ARTEMIS
De bekende, gemakkelijk zittende
“lattenbank” in een professioneel
tijdloze uitvoering.

GARANTIE
Wij produceren de meubelen speciaal voor u op bestelling
en garanderen de kwaliteit. Mocht u onverhoopt niet tevreden
zijn dan zullen wij er alles aan doen één en ander naar
tevredenheid op te lossen.

TAFEL HEFAISTOS

BANK RHEIA

Elegant model met

Eenvoud en comfort.

rond tafelblad. Afhankelijk van
de bladmaat wordt dit model
geleverd met 3 of 4 poten.
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ONTDEK ONZE CHARME

BANK ZEUS
Een comfortabele bank naar
een origineel Deens ontwerp
uit het begin van de 19e eeuw.
Ook leverbaar als stoel.

DE TUINSETS
Combineer retro met modern design of kies een opvallende
kleur voor uw tuinstoel. Stel uw eigen tuinset samen en kies
uit 6 modellen stoelen, 8 bijpassende banken en 7 tafels in
diverse materialen en afmetingen in de door u gewenste kleur.
Voor de tuinsets met bijpassende banken en stoelen gebruiken
BANK AFRODITE
In Empire stijl ontworpen bank waarbij

we volledig aluminium. Duurzaam genieten het hele jaar door.

STOEL IKAROS
Strakke lijnen en een eigentijds ontwerp

de kop van de ram dient als armleuning en

geven de stoel een moderne uitstraling.

zijn bokkenpoten het geheel ondersteunen.

Ook leverbaar als bank.

Bladmotieven verfijnen de zijkant. Ook als
stoel leverbaar.

ONTDEK ONZE CHARME

EXCLUSIEF GARDELUXE

UW TUINSET AANVULLEN?
Geen probleem! Omdat we met een
constante collectie werken kunt u uw
tuinset aanvullen wanneer u wilt.

STOEL ADONIS

TAFEL HESTIA

Een strak, eigentijds ontwerp met

De tafel in het vierkant, leverbaar

tulpmotieven in het gietwerk.

in verschillende afmetingen.

Ook leverbaar als bank.
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PRODUCTOVERZICHT
(afmetingen in cm)

BANKEN EN STOELEN

TYPE
ARTIKEL
ARTIKELNR.		HOOGTE ZITHOOGTE
DIEPTE
BUITENLENGTE BINNENLENGTE		BREEDTE 		
MATERIAAL
										
ZITGEDEELTE		ZITTING/RUGLEUNING
ADONIS

bank
bank
bank
bank
bank
stoel

120
140
160
180
200

C.2.04.120
82
44
63
125
C.2.04.140				 145
C.2.04.160				 165
C.2.04.180				 185
C.2.04.200				 205
C.1.04.053				
58

MATERIAAL
ARMLEUNING/POTEN

117
39
aluminium
gietaluminium		
137				
157				
177				
197				
50,5				

KLEUREN
STANDAARD

KLEUREN
OP AANVRAAG

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

LOGO
MOGELIJK

AFRODITE

bank 120
C.2.02.120
84,5
45
63
127
116,5
40
aluminium
gietaluminium		
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren
bank 140
C.2.02.140				 147
136,5				
bank 160
C.2.02.160				 167
156,5				
bank 180
C.2.02.200				 187
176,5				
bank 200
C.2.02.160				 207
156,5				
stoel
C.1.02.053				
60
49,5				
																
APOLLO
bank 120
C.2.05.120
80
42,5
63
126
117
39
aluminium
gietaluminium		
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren
bank 140
C.2.05.140				 146
137				
bank 160
C.2.05.160				 166
157				
bank 180
C.2.05.180				 186
177				
bank 200
C.2.05.200				 206
197				
stoel
C.1.05.053				
59
49,5				
															
DEMETER
bank 120
C.2.03.120
86
46
62,5
129
115
40
aluminium
gietaluminium		
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren
bank 140
C.2.03.140				 149
135					
bank 160
C.2.03.160				 169
155				
bank 180
C.2.03.180				 189
175				
bank 200
C.2.03.200				 209
195				
stoel
C.1.03.053				
61
51,5
																
IKAROS
bank 120
C.2.06.120
85
47
63
125
117
39
aluminium
gietaluminium		
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren
bank 140
C.2.06.140				
145
137								
bank 160
C.2.06.160				 165
157				
bank 180
C.2.06.180				 185
177				
bank 200 C.2.06.200				 205
197				
stoel
C.1.06.053				
58
50,5
ZEUS

BANKEN

bank
bank
bank
bank
bank
stoel

120
140
160
180
200

C.2.01.120
86
46
63
C.2.01.140				
C.2.01.160				
C.2.01.180				
C.2.01.200				
C.1.01.053				

125
145
165
185
205
57

117
39
aluminium
gietaluminium		
137				
157				
177				
197				
50,5				

TYPE
ARTIKEL
ARTIKELNR.		HOOGTE ZITHOOGTE
DIEPTE
BUITENLENGTE BINNENLENGTE		BREEDTE 		
										ZITGEDEELTE

MATERIAAL
ZITTING/RUGLEUNING

MATERIAAL
ARMLEUNING/POTEN

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

KLEUREN
STANDAARD

KLEUREN
OP AANVRAAG

HELIOS-M

bank 120
bank 140
bank 160

C.2.17.120
64
45
56,5
126
C.2.17.140				 146
C.2.17.160 				 166

117
53,5
aluminium
gietijzer
137				
157			

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

HELIOS-Z

bank 120
bank 140
bank 160

C.2.18.120
45,5
45
56,5
126
C.2.18.140				 146
C.2.18.160				 166

117
53,5
aluminium
gietijzer
137				
157			

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

ACHILLES

bank 180
bank 200

C.2.11.180
75,5
41,5
69
180
C.2.11.200				 200

180
34
hardhout
gietijzer
200				

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

ARCAS
bank
C.2.16.120
43,5
43,5
36
120x120
84x84
36
hardhout
gietijzer
nachtblauw/klassiek groen
														

alle RAL kleuren

ARTEMIS
bank 175
C.2.10.175
79
42
76,5
175
175
38
hardhout
gietijzer
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren
															

LOGO
MOGELIJK

PRODUCTOVERZICHT

EXCLUSIEF GARDELUXE

(afmetingen in cm)

BANKEN

TYPE
ARTIKEL
ARTIKELNR.
HOOGTE
ZITHOOGTE
DIEPTE
BUITENLENGTE BINNENLENGTE
BREEDTE
										 ZITGEDEELTE

MATERIAAL
ZITTING/RUGLEUNING

MATERIAAL
ARMLEUNING/POTEN

KLEUREN
STANDAARD

KLEUREN
OP AANVRAAG

LOGO
MOGELIJK

ATHENA
bank
C.2.15.258
76,5
44
48
97x120x97
79x86x79
27
hardhout
gietijzer
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren			
						
															
CALLISTO

bank 120
bank 140
bank 160

C.2.09.120
43,5
43,5
36
C.2.09.140				
C.2.09.160				

120
140
160

120
36
hardhout
gietijzer
140				
160				

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

DIANA

bank 120
bank 150

C.2.08.120
76,5
44
48
C.2.08.150				

120
150

120
27
hardhout
gietijzer
150				

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

GAIA

bank 200
bank 240

C.2.12.200
86
43
72
210,5
C.2.12.240				 250,5

196,5
40
hardhout
gietijzer
236,5				

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

HERA
bank 150
C.2.07.150
84,5
43
54
150
150
27
hardhout
gietijzer
nachtblauw/klassiek groen
														
														

alle RAL kleuren

HERMES

alle RAL kleuren

bank 180

C.2.13.180

81

43

67

186,5

176

40

hardhout

gietijzer

nachtblauw/klassiek groen

KIRKE
bank 150
C.2.21.150
93
40
54
154
146
31
hardhout
gietijzer
nachtblauw/klassiek groen
														
														

alle RAL kleuren

NEREUS

bank 180
bank 240

C.2.19.180
94
47
66
184
C.2.19.240				 244

178
42,5
238		

hardhout

gietaluminium

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

OUROBOUROS

bank

C.2.23.000

120

hardhout

gietijzer

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

83

42

53

150 x 230

30

PERSÉFONE
bank 160
C.2.22.160
82
44
63
165,5
160
40
hardhout
gietijzer
nachtblauw/klassiek groen
														
														

bank 180
C.2.06.180
84
45
61,5
186
176
38
hardhout
gietaluminium
nachtblauw/klassiek groen
alle RAL kleuren
bank 240 C.2.06.240				 246
236				
															
RHEIA
bank 175
C.2.14.175
83
					
		

42

57

175

175

30

hardhout

gietijzer

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

THESEUS

48

74,5

190

190

35

hardhout

gietijzer

nachtblauw/klassiek groen

alle RAL kleuren

C 2.20.190

82

ja

alle RAL kleuren

POSEIDON

bank 190

ja

ja
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PRODUCTOVERZICHT
(afmetingen in cm)

TAFELS

TYPE

4-poot

3-poot

AFMETING
TAFELBLAD

MATERIAAL
TAFELBLAD

HOOGTE
ONDERSTEL

MATERIAAL
ONDERSTEL

KLEUR ONDERSTEL
STANDAARD

KLEUR ONDERSTEL
OP AANVRAAG

CASTOR

afmetingen
Belgisch
72
gietijzer
op aanvraag
hardsteen			
		(Arduin)

nachtblauw
klassiek groen

alle RAL kleuren

HEFAISTOS
afmetingen
Belgisch
69
gietijzer
(3-poot, 4-poot)
op aanvraag
hardsteen			
		(Arduin)

nachtblauw
klassiek groen

alle RAL kleuren

RANDAFWERKINGEN TAFELS
HAND GEFRIJND

GEBOUCHADEERD
HERAKLES

afmetingen
Belgisch
70
gietijzer
op aanvraag
hardsteen			
		(Arduin)

nachtblauw
klassiek groen

alle RAL kleuren

KRONOS

afmetingen
Belgisch
70
gietijzer
op aanvraag
hardsteen			
		(Arduin)

nachtblauw
klassiek groen

alle RAL kleuren

POLLUX

afmetingen
Belgisch
45
gietijzer
op aanvraag
hardsteen			
		(Arduin)

nachtblauw
klassiek groen

alle RAL kleuren

HESTIA

nachtblauw
klassiek groen

alle RAL kleuren

afmetingen
op aanvraag
standaard

Belgisch
69
gietijzer
hardsteen			
(Arduin)

BUITENLENGTE

UITLEG MAATVOERING
(afmetingen in cm)

BINNENLENGTE

HOOGTE
BREEDTE ZITGEDEELTE

ZITHOOGTE

DIEPTE

PAPEGAAIENRAND

BANK IKAROS

Strakke lijnen en een eigentijds
ontwerp geven de bank een
moderne uitstraling.
Ook leverbaar als stoel.
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