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Eindeloze variatie mogelijk met de nieuwe designcollectie van PODE
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Samenvatting Het Nederlandse designmerk PODE biedt frisse en kleurrijke banken,
stoelen, tafeltjes en poefs voor iedereen die houdt van fris en eigenwijs
design. De kwaliteitsmeubels worden op bestelling geproduceerd in de
gerenommeerde Leolux fabriek in Venlo, waar PODE gebruik maakt van
de jarenlange kennis en kunde van deze designproducent. PODE
combineert betaalbaar design met kwaliteit en comfort. In de nieuwe
collectie voert creativiteit de boventoon. Door te mixen en matchen met
kleuren en stoffen kan er een perfecte look bij iedere persoonlijkheid
worden gecreëerd.

Details Quote
Cuno Frommherz ontwierp de bank Quote, een kleurrijke en nonchalante
bank met een speels effect. De losse kussens zijn er in negen verschillende
formaten, waarvan je zelf de kleuren kiest. Zo kun je eindeloos variëren met
vlakken en een bank samenstellen die niemand anders heeft! Zelfs de kleur
van de pootjes kun je zelf bepalen. Wil je na een tijdje een nieuwe look?
Wissel gewoon een paar kussens om en het ziet er weer helemaal anders uit.
Er zijn eindeloos veel stylingmogelijkheden. De Quote is leverbaar als een 2-,
2,5- en een 3-zitsbank, fauteuil, love seat en een poef.

Sparkle
De door Thijs Smeets ontworpen comfortabele draaifauteuil Sparkle heeft
een krachtige retro uitstraling. Door te variëren met de kleuren van de romp,
het zitkussen, de draaivoet en de stiknaden kun je brutale combinaties maken.
Maar uiteraard is een chique uni-uitvoering ook mogelijk. Voor extra comfort is
er een bijpassende poef.

NotKnot
De inspiratie voor het IJslandse knuffelkussen NotKnot komt voort uit een
fascinatie voor knopen. Designer Ragnheiður Ösp ontwierp twee decoratieve
varianten, gemaakt van IJslandse wol, wat ze heerlijke warm en zacht maakt.
Ashley’s Floweris vernoemd naar Clifford W. Ashley, de Amerikaanse
schrijver die in 1944 een encyclopedie over knopen uitbracht. De Round
Brocade is een decoratieve knoop met een Chinese achtergrond. Deze
ontwerpen zijn exclusief verkrijgbaar bij PODE in de kleuren Lilac, Red,
Orange,Yellow en Aqua.
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Over PODE

PODE: een echt Nederlands kwaliteitsmerk met een missie. PODE staat
voor betaalbaar design waarin je lekker zit, hangt of ligt. Dat is de logica waar
zij in geloven. Kies je voor PODE, dan kies je voor gedurfd, kleurrijk en een
tikje eigenwijs.

De overzichtelijke collectie biedt banken in allerlei maten, opstellingen en
stijlen. Omdat PODE op bestelling produceert, kunnen ze precies de bank
maken die bij jouw persoonlijkheid en interieur past. Maak je eigen keuze uit
de uitgebreide selectie leer- en merkstoffen in talloze trendy kleuren. En
match die met de kleuren van de pootjes en de tiknaden. Door de snelle
levertijden staat de bank van je dromen binnen een paar weken bij jou thuis.

PODE is een Leolux merk. Daarom kunnen ze gebruik maken van de
jarenlange kennis en kunde van deze designproducent. Een PODE bank is
uitgebreid getest op duurzaamheid en ergonomie. Zo combineert PODE
betaalbaar design met kwaliteit en comfort
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