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Regen of zonneschijn,
het Belgisch weertje mag er zijn!
Met onze out & indoor collectie
kan u samen genieten in
uw veranda, uw woonkamer
of op uw terras.
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GROOOOOT
TERRAS
OF KLEIN
TERRASJE?
elk om!
Altijd w

(2 dak e

Iedereen kan samen met ons
een terrasje doen. Kijk,
geniet en kies uit geselecteerde
topmerken in onze ruime
toonzaal te Doornik. Of bent u
een die-hard Joli fan? Dan
is Bellegem jouw place to be.
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redenen om
“Alle met
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terrasje te doen ”
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ZONNEWENDE TE
BELLEGEM & DOORNIK,
DAT IS DUBBELE
SERVICE ...metgelimenlaczho!nnige
en te genieten van onze talrijke
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WIJ
LEVEREN
OOK IETS
VERDER
Woont u een beetje verder of
heeft u een vakantiewoning?
Geen probleem. Wij leveren
uw tuin- en verandameubilair
op de gewenste bestemming.
Dit terrasje doen we dan samen
gewoon “iets verder”.

Wij zijn meer dan 25 jaar een gevestigde waarde in
kwalitatief tuin-, terras- en verandameubilair.
Bij ons koopt u in vertrouwen met professioneel advies,
met service, een warm onthaal en tegen een correcte prijs.
Ook voor dienst na verkoop staan wij te uwer beschikking.
Onze deuren staan iedere dag voor u open!
Vindt u het ook hoogtijd om samen een terrasje te doen?

SHOP
nu
ook

ONLINE
zonne-wende.be
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2017
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Samen
dit
terrasje
doen?

E xclusief topmerk
best part of the day
“myTheoutdoor
moments ”
4

Samen een terrasje doen met MANUTTI?
www.zonne-wende.be

Manutti gebruikt exclusieve materialen,
is gericht op vernieuwing en stelt hoge eisen
qua design, voor zowel binnen als buiten.

Minimalistisch
topdesig n!

02
01

ZENDO LOUNGE modulair of vast • in diverse kleuren • nautic fabric •

02 SAN LOUNGE de sobere vormgeving
03 MOOD ZETELS uiterst comfortabel • gemakkelijk verplaatsbaar • in diverse kleuren / 04 PRATO

een blikvanger voor binnen of buiten /

straalt klasse en rust uit • eindeloos te combineren /

SET • alu, wit of lava met recycled teak • klassevol, zowel voor binnen als buiten //

03

04
5

Joli, “stijl en design gecombineerd met comfort”. Dit exclusieve Belgische merk biedt tijdloos
moderne en klassieke designs aan, vervaardigd in aluminium, zowel voor binnen als buiten.
Naast stoelen en tafels is er ook een groot assortiment aan kasten (hang-, bar-, vitrinekasten, consoles,...)
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Joli:
de g rootste
collectie te z ien
bij Z onnewende
Belleg em.

01
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CENTRO

MARGUERITE TAFEL

uitschuifbaar + MARGUERITE STOEL of ARMSTOEL /

04

FOREST TAFEL het bovenblad in eikfineer is een streling

voor het oog + ARMSTOELEN leder • met of zonder wielen /
MARGUERITE LIGBED moduleerbaar naar SOFA /

05
06

MARGUERITE TAFEL vast + ARMSTOELEN //
• TAFELS in diverse afmetingen
• TAFELBLADEN in mat glas of 10 soorten keramiek
• ONDERSTELLEN in diverse lakkleuren
• STOELEN in diverse kleuren en uitvoeringen

• Uitgebreide JOLI-OUTLET
COLLECTIE in Doornik

05

ELYPS TAFEL met Rafael armstoel /

TAFEL met Rafael sledevoet /

04

06

2017

01

WARME
UITSTRALING

Keramiek
krasvrij en
vlekvrij!
TAFELBLAD

Samen een terrasje doen met JOLI?
www.zonne-wende.be

Combining luxury with
“
the ultimate in simplicity ”
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Deze Italiaanse collectie in
gegoten aluminium is
beschikbaar in 9 kleuren
en straalt klasse uit.
Is uw terras eerder smal?
Dan biedt deze collectie u
tafels aan in verschillende

Kies je kleur!

breedtes & lengtes.

02
01
01 EASY TAFEL met Forest stapelbare stoelen / 02 NIWA
03 RADICE TAFEL met Rion stapelbare stoel /
EASY
TAFEL + RION ARMSTOEL / 05 FOREST
04

STOEL /

BARSTOEL zithoogte 65 cm en 78 cm //
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03

05

Samen een
terrasje doen met FAST?
www.zonne-wende.be
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Cane-line, een Scandinavisch
merk dat hoge eisen stelt aan
kwaliteit, technologie & comfort.
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€299
02

i.p.v. €345,00
DIVINE POUF

03

01+03

BREEZE RELAX ZETEL in hoogwaardig

Cane-line weaving /

02

DIVINE POUF handgemaak-

te kleurrijke buitenpouf • UV resistent en weersbestendig /

04

MOMENT LOUNGE in Cane-line rope • chique lounge voor
binnen of buiten //

Samen een
terrasje doen met CANE-LINE?
www.zonne-wende.be
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21%

*

op de volledige
JATI & KEBON
collectie!
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Buiten leven maakt u
“gelukkig
en gezond ”
10

02

Samen een terrasje doen met JATI & KEBON?
www.zonne-wende.be

Jati & Kebon combineert hedendaags design met gemakkelijk onderhoud.
Naast een ruim aanbod aan tafels en stoelen biedt deze firma ook
loungemeubelen in diverse weersbestendige materialen.
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03
07
01

02
03 LOUNGE onderstel in alu gecombineerd met
hoogwaardige teak • diverse opstellingen mogelijk / 04 vaste of modulaire LOUNGE / 05 UITSCHUIFBARE TAFEL van 220-330/100 cm of 150-230/100 cm + STAPELBARE ARMSTOEL met dubbele textileen / 06
strakke moderne LOUNGE in alu • 2 verschillende zitdieptes en 3 mogelijke zithoogtes / 07 RONDE TAFEL +
TAFEL 220/100 cm of 280/100 cm met glas of keramiek + KUIPSTOEL alu/polyester in wit of charcoal /

MINIMALISTISCHE LOUNGE diverse opstellingen mogelijk /

STAPELBARE ARMSTOEL in dubbel textileen //
• LOUNGECOLLECTIE is verkrijgbaar in aluminium wit en charcoal •
het kleur van de weersbestendige sunbrella kussens is vrij te kiezen door de klant
• TAFELS + STOELEN in 3 kleuren: wit, charcoal en zand
• TAFELBLADEN in glas of keramiek

05

21%

06

*

op de volledige
JATI & KEBON
collectie!

Praktische
bijzettafels

*KORTING GELDIG T.E.M. 31 MEI 2017
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Gommaire, uw keuze indien u houdt van natuur, buitenleven en romantiek!
Deze nieuwe Belgische collectie biedt u comfort en gezelligheid en
mag zeker niet ontbreken in uw landelijke tuin of orangerie.

12

Samen
dit
terrasje
doen?
Comfor t
en g ez elligheid!

z onnedeal
€359,00
HEADDEMOCK

i.p.v. €399,00

2017

HEADDEMOCK FATBOY verkrijgbaar
in verschillende kleuren //

z onnedeal
€80,95
TRANSLOETJE

i.p.v. €89,95

LAMZAC FATBOY is een zeer comfortabele
zitzak • compact om mee te nemen en eenvoudig
te vullen met lucht, zonder pomp • ideaal voor op
vakantie, op festival, op het strand, op kot,... //

TRANSLOETJE FATBOY LED-lamp • transparant •
veelzijdig en hoogst decoratieve karakter • subtiele bediening:
het licht gaat aan door simpelweg op het voetje te tikken //

z onnedeal
€74,95
LAMPIE-ON

+GRATIS
CAPPIE-ON
t.w.v. €14,95

BALL CHAIR XL BOOM zowel binnen
als buiten te gebruiken • gemaakt uit gerecycleerd
ABS en gekleurd met een lak van hoge kwaliteit //

z onnedeal
€199,00
BALL CHAIR

i.p.v. €220,00

EDISON FATBOY
3 verschillende groottes •
The Petit • The Medium • The Grand //

Samen
een funny
terrasje
doen?

LAMPIE-ON FATBOY lamp
• 23 nieuwe Cappie-on naar keuze //
ARC EN CIEL EMU kleurrijke
plooistoeltjes • keuze uit 13 kleuren //

z onnedeal
€1295,00
PIC NIC BANK

i.p.v. €1699,00

PIC NIC BANK
JATI & KEBON
in alu wit of charcoal //

z onnedeal
€60,00
PLOOISTOEL

i.p.v. €66,00
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4 seasons gebruikt de beste synthetische vezel ‘hularo’ die bestand is
tegen alle weersomstandigheden. Een garantie van 10 jaar wordt gegeven op de vezel.
Deze meubelen staan ook prachtig in een veranda!
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01

CASTILLO LOUNGE 2-zit, 1-zit en voetenbank /

LOUNGE modulair of vast /

03

05

02

INDIGO

INDIGO ARMSTOEL in diverse kleuren

verkrijgbaar + TAFEL in recycled teak /
of vast /

04

04 BRIGHTON LOUNGE modulair
06 VICTORIA

VALENTINE LOUNGE modulair of vast /

TAFEL rond: Ø150 cm of 120 cm en ovaal: 230/130 cm + BRIGHTON ARMSTOEL /

07 LODGE LOUNGE modulair of vast //

07
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14

2017

Classic
and
cosy!

01

02

“Timeless and strong ”
Samen een terrasje doen met 4SO?
www.zonne-wende.be
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Een exclusief en kwalitatief
topproduct. Buitenmeubelen
in verzinkt en gelakt metaal,
gecombineerd met hardhouten
latjes, al dan niet gelakt.
Tafelbladen in gelakt metaal,
arduin of tropisch hardhout
in diverse afmetingen.

Standaardkleur:

‘oud-hollands
grachtengroen’
of uw
ralkleur

Voel u als een koning of
“koningin
in uw tuin ”
plooibaar

Samen een terrasje doen
met KONINGDAMEN?
www.zonne-wende.be
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Denkt u aan kwalitatieve teakmeubelen,
dan denkt u aan Barlow Tyrie,
‘s werelds grootste teakfabrikant sedert 1920.

2017

Wist
u dat?

In alle Engelse parken de
“Barlow
Tyrie banken schitteren

”
02

03

04

01
01

SISSINGHURST BANK /

02

GLENHAM

BANK in lengte van 150, 180 en 240 cm • gravering mogelijk /
DRUMMOND TAFEL + ASCOT PLOOISTOEL /

03
04

CAPRI DE LUXE LIGBED //

Samen een terrasje doen
met BARLOW TYRIE?
www.zonne-wende.be
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Jardinico is gespecialiseerd
in hoogwaardige parasols
in diverse kleuren en afmetingen
zowel voor kleine als
grote terrassen.

“Made for shade ”

‘Caractère’,
een uiterst
stevige parasol.
U kiest zelf de
kleuren van mast
en doek.

E xclusief
voor
Z onnewende:

Nu met
GRATIS *
beschermhoes

*ACTIE GELDIG T.E.M. 31 MEI 2017

Samen een terrasje doen
met JARDINICO?
www.zonne-wende.be
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Emu is een Italiaans merk, reeds 60 jaar op de markt
en gespecialiseerd in metalen meubelen voor particulier
en horeca. Kwaliteit, comfort en design zijn belangrijk.

2017

al
z onnede,00
€149
i.p.v. €169,00

SNOOZE RELAX
plooibaar gelakt stalen frame • weerbestendig Emu-textileen • verkrijgbaar
in verschillende kleuren • kan aangevuld worden met een voetenbankje dat
ook dienst kan doen als tabouret

02

Stoelen
z ijn
stapelbaar.

01

z onnedeal
€899,00

z onnedeal
€440,00

setprijs

setprijs

i.p.v. €1017,00

i.p.v. €518,00

03
01

SNOOZE RELAX /

4 STAR ARMSTOELEN /

02 STAR TAFEL 160x90 cm +
04 FLORENCE TAFEL ø80 cm

+ 2 GOLFSTOELEN //

Samen een terrasje doen
met EMU?

Emu kiest voor kleur!

www.zonne-wende.be
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KOOP
NU
uw TUIN- of

VERANDA
MEUBILAIR bij
ZONNEWENDE

tussen 1 maart
& 31 mei 2017
Deponeer uw naam in onze urne

maak kans op de
terugbetaling van uw aankoop
EN...

*met een maximum van 3000€ netto inclusief BTW

Trekking op onze ZONNEWENDE feestdag
op 21 juni 2017 om 16 uur

SHOP
nu ook

ONLINE
zonne-wende.be

BELLEGEM
Bellegemsestraat 81
T +32 56 22 14 09
openingsuren:

ma/za: 10-12 u & 14-18 u

DOORNIK {Marquain}
Z.I. Tournai-Ouest 1
Rue des Bardanes 6
T +32 69 68 63 00
openingsuren:

ma/za: doorlopend 10-18 u

zon- en feestdagen: 14 - 18 u
www.zonne-wende.be

Ook op afspraak:
+32 56 22 14 09

Dit magazine is een uitgave van Zonnewende. Verantwoordelijk uitgever: C. Comyn - Bellegemstraat 81 - 8510 Bellegem.
Alle vermelde prijzen en acties in dit magazine zijn geldig van 1 maart t.e.m. 31 mei 2017 en zolang de voorraad strekt.
Zonnewende kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele zetfouten, prijswijzigingen of wijzigingen aan de
afgebeelde modellen/producten.

Wedstrijdreglement op www.zonne-wende.be

