Teakpoint: Teakmeubelen
voor living and garden
Hundelgemsebaan 53 Zwalm

Onlangs openden Johan, Anita en Sven Vernest de
zaak Teakpoint, een mega store voor teakmeubelen
van hoogwaardig ecologisch teakhout, gelegen aan
de Hundelgemsebaan 53 te Zwalm. Teakpoint biedt
tuinmeubelen, badkamermeubelen, binnenmeubilair en accessoires vervaardigd uit hoogwaardig teakhout. Bovendien heeft Teakpoint ook één van de
grootste parket- en plafondstudio's van de Benelux
en een ruim assortiment Wicker loungesets, salons
en decoratieartikelen leverbaar uit stock.

Teak is bij de meeste mensen
vooral bekend door zijn toepassing voor tuinmeubelen.
Het hout is hiervoor uitermate
geschikt omdat het mooi oogt,
stevig is en vooral weinig
onderhoud vergt. In de nieuwste woontrends wordt teakhout
ook aangewend voor badkamermeubilair. Door zijn duurzaamheid is teak erg geschikt
voor vochtige ruimtes. De
laatste jaren wordt het ook
steeds meer gebruikt in woonruimtes, eetplaatsen en keukens. Designers ontdekten dat
deze houtsoort zich uitstekend
leent voor vrij strak en modern
meubilair, alsook voor klassieke en traditionele meubelen. Bij Teakpoint zijn alle
teakmeubelen vervaardigd uit
streng geselecteerd teakhout
dat aangekocht werdbij Perum
Perhutani, de Indonesische
gouvernementele instelling
die streng toeziet op het ecologisch verantwoord bosbeheer. Daarna worden alle teakmeubelen exclusief in de eigen
productiehallen in Indonesië
gemaakt. Hier worden ze onderworpen aan zware kwaliteitscontroles, zodat klanten
zeker zijn van een hoog kwalitatief teakmeubel tegen een
zeer scherpe prijs.

Badkamer

“Essential Teak” is de naam
van de collectie teak badkamermeubelen die bestaat uit
meer dan 200 modellen en duizenden combinatiemogelijkheden. Deze bevat prachtige
badmeubelen, kolomkasten,
spiegelkasten, spiegels en
accessoires.
De unieke eigenschappen van
teakhout zorgen er voor dat de
badkamermeubelen vrijwel
onderhoudsvrij zijn. Teakhout
bevat immers van nature uit
olie die het hout waterbestendig maakt. Door het hout niet
te behandelen behoudt het zijn
natuurlijke uitstraling en na
verloop van tijd krijgt het een
diepere kleur. De tabletten en
waskommen zijn vervaardigd
uit hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk graniet. In
deze afdeling is ook een ruime

keuze aan accessoires zoals
teakhouten wasmanden en
mandjes in zeegras.

Interieur

De “Diamond Collection” be-

PE en Rotan. Deze handgemaakte lounge sets van hoogwaardige PE Wicker fiber hebben een aluminium frame en
zijn zeer bestand tegen alle
weersinvloeden. Ook voor
budgetvriendelijke tuinmeu-

Woonplezier

Teakpoint heeft ook een uitgebreide keuze laminaatparket
en plafondbekleding voor wie
kiest voor een decoratieve en
praktische inrichting. Wie zijn
interieur nog wil opsmukken
met een exclusief decoratiestuk kan kiezen uit de vele
sierstukken in lakwerk, reliëfschilderijen en lampenkappen
tegen speciale prijzen!

Praktisch

staat uit een heel ruim assortiment hoogwaardige interieurmeubelen, met een ruime
keuze gaande van tafels, stoelen, dressoirs en vitrinekasten
tot tv-meubelen. De tv-kasten
bieden zowel plaats aan gewone toestellen als aan flatscreens. Ook qua stijl is er een
ruime keuze uit klassieke
modellen en eigentijdse designkasten.
Wie kiest voor vintage vindt
zijn gading in de collectie
“Vintage-Line”, gemaakt van
recuperatieteak. Deze meubelen zijn vervaardigd uit herbruikte teakplanken die het
FSC-label dragen. FSC is een
label of keurmerk op een houtproduct dat aangeeft dat een
product afkomstig is uit een
duurzaam
beheerd bos.
Meubilair uit 'oude teak' heeft
een ruige uitstraling. Alle
planken zijn individueel geselecteerd en tonen nog sporen
van hun vorig bestaan.

Tuin

“Diamond Collection” is tevens de collectie als het gaat
om trendy tuinmeubilair bestaande uit o.a. tuinsets, ligstoelen en tuinbanken uit teakhout. Daarnaast heeft Teakpoint ook het topmerk “Luxury Lounge”, een grote collectie lounge sets in Wicker

Teakpoint aan de Hundelgemsebaan 53 te Zwalm is open
van dinsdag tot vrijdag van 13
tot 19 u; op zaterdag van 10
tot 18u en zondag van 13 tot
18 u.
Teakpoint houdt ook het hele
jaar door speciale stuntacties
en promoties.

belen kan u bij Teakpoint
terecht, onder andere in de
“Chateau Le Duc”-collectie!
De tuin is nu eenmaal een verlengde van de woonruimte
geworden!

Surf zeker eens naar de
Teakpointwebsite en laat u
verrassen door de enorme
keuze aan warme en gezellige
teakmeubelen
op
R.G.
www.teakpoint.be

