PERSBERICHT, Arnhem 12 April 2016.

Patioset: een iconische (tuin)set met
modern comfort
De Patioset, vormgegeven door Nederlandse ontwerper Bertjan Pot, geeft een bijzondere en
functionele invulling aan iedere (buiten)ruimte. Het meubilair - gemaakt van Accoya® hout - is
duurzaam, onderhoudsvriendelijk, hoogstaand in vormgeving en heeft een luxe uitstraling.
Weltevree is verheugd de Patioset van Nederlandse ontwerper Bertjan Pot te presenteren.
Afgelopen jaar is een vruchtbare samenwerking tussen Weltevree en Bertjan Pot geweest, van
schets tot eindproduct. De totale set, gemaakt van duurzaam Accoya® hout, bestaat uit vijf
verschillende meubelstukken: een Patiobench High back 2-3 seater, Patiobench 2-3 seater,
Patiobench 4-5 seater, Patio Easy chair en Patio Sidetable/Footrest.

“De manier hoe een product
aanvoelt is minstens net zo
belangrijk als hoe het eruit ziet.”
Bertjan Pot, ontwerper.
Elegant, comfortabel en duurzaam
De eigen behoefte aan een (tuin)bank die
comfortabel zit, privacy biedt en er goed
uitziet, een combinatie die doorgaans lastig te
vinden is, inspireerde Bertjan Pot tot het
ontwerp van de Patioset. “De manier hoe een
product aanvoelt is minstens net zo belangrijk
als hoe het eruit ziet.”
De connectie tussen Weltevree en de
ontwerper zit in de gedeelde gedachte over
wat een goed ontwerp in zich moet hebben;
comfort, en met weinig middelen. “Een
ontwerp moet blijven staan als je er meerdere
naast of bij elkaar plaatst, maar ook op
zichzelf overeind blijven.” Over het
ontwerpproces vertelt hij: “Op een gegeven
moment weet je: dit is raak, het komt niet
dichterbij dan dit. Toen ben ik met het
prototype in de auto gestapt en naar
Weltevree gereden.” En zo is daar precies
twaalf maanden later de 5-delige Patioset.
Verkrijgbaar in Naked (onbehandeld), Indigo,
Green en Yellow; een kleurenpallet
toepasbaar in zowel een natuurlijke als een
stedelijke omgeving, binnen én buiten.
Met de Patioset maak je een stijlvolle plek
Ieder (meubel)stuk uit de Patioset heeft de
perfecte proporties, of je nu klein of lang
bent. Dit geeft elk element een ongeëvenaard
zitcomfort. Geen gesjouw met kussens - of
zoals Bertjan Pot zegt: ‘lelijke stoffen van
speciale buitenkussens’. Met alleen een

goede deken heb je al een ontspannen zit.
De Patioset biedt een fijne, eigentijdse
zitplaats in het gras of voor de kachel. Door de
(buiten)ruimte als kamer te benaderen kan je
met de set de ruimte smaakvol inrichten en
aankleden. De Patioset en met name de
Patiobench High back geeft een patio of
veranda gevoel. Ideaal voor enige privacy in
eigen tuin of werkomgeving. Genietend van
de ondergaande zon of een goed boek - met
de Patioset creëer je in iedere omgeving een
eigen plek; beschut, intiem en stijlvol.

“De Patiobench is geen bank
maar een vakantiehuisje”.
Floris Schoonderbeek, Artdirector.

Toepassing en synergie
De collectie sluit naadloos aan op de huiselijke
omgeving van een (dak)terras, tuin of balkon
maar ook de professionele binnen– en
buitenomgeving zoals ontvangstruimten,
(strand)café of restaurant. De match tussen
ontwerper Bertjan Pot en Weltevree lijkt
daarmee geen toeval te zijn: “Ik bewonder de
succesvolle werken van Bertjan, omdat hij als
geen ander de kracht en eenvoud van
materialen op vernieuwende wijze tot zijn
recht laat komen. Ditmaal in een set die we
denk ik allemaal wel zouden willen hebben.
De Patiobench is geen bank maar een
vakantiehuisje,” beschrijft Floris
Schoonderbeek, Artdirector Weltevree.
Geheel passend in de duurzame gedachte van
Weltevree is de serie flat-packed en
eenvoudig te assembleren. De set is gemaakt

van Accoya®. Accoya hout is snelgroeiend en
komt uit duurzaam beheerde bossen. Door
een innovatief behandelproces zonder
toevoeging van gifstoffen wordt snelgroeiend
hout verduurzaamd en geüpgraded naar hout
met hardhout-kwaliteiten. De lange en
onderhoudsvrije levensduur geeft garantie tot
een betrouwbaar product.

Over Weltevree
Weltevree draagt bij aan een duurzame,
sociale en inspirerende omgeving door het
verstrekken van producten die uw
leefomgeving verrijken. Met onze collectie
streven we naar een nieuw idee van kwaliteit
en luxe. Producten die je dichter bij de basis
brengen, comfort bieden en aanzetten om op
onderzoek uit te gaan.
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Bertjan Pot
Patiobench Original (198 x 144 x 87 cm), Patiobench 2-3 seater (83 x 145 x 83 cm),
Patiobench 3-5 seater (83 x 213 x 83 cm), Patio Lounger (83 x 65 x 83 cm), Patio
sidetable/footrest (41 x 70 x 43 cm)
Accoya® hout
Naked (onbehandeld) Indigo, Green en Yellow .

