
Buitenmeubilair
voor lange zomeravonden



Tuinmeubilair
Geef het terras of tuin een
stijlvolle update met de mooie
buitencollectie van Ross Tucker
Projectinterieur. Laat je
kennismaken met het
terrasmeubilair als tuinstoelen
met en zonder armleuning,
schommelstoelen, moderne
salontafels en bijzettafels, diverse
tuintafels om lekker aan te
tafelen. Zo kan er optimaal
genoten worden in het zonnetje. 



Kleuren
Stoelen met of zonder armleuningen en schommelstoelen

Pine green 
11

Paprika
19

Black
20

Sand
62

Dark grey
70

Olive green
71

Dusty light
green

76

Petrol
77

Pigeon blue
82

Dark blue
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Salontafel Eye

White
1313

Midnight blue
1010

Pine green
1111

Black
1212

Pigeon blue
8282

Salontafel Tray

Pine green
1112

Black
1212

Pigeon Blue
8282

Dark grey
5050



Clicker  met armlegger
Is eenvoudig, eerlijk en ergonomisch
goed doordacht



Clicker
met armleuning

B 55 x D:60 x H 82 cm 

€153,- excl. BTW

Lange zomeravonden in de
tuin of op het terras
doorbrengen kan met deze
fijne Clicker met armleuning.
Deze armstoel staat garant
voor een comfortabele zit.
De vele, smalle lamellen
geven de stoel een grappig
uiterlijk en je kunt bovendien
zo vaak veranderen als je
wilt: haal de lamellen los en
vervang ze door een andere
kleur.
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Clicker met
armleuning





De Clicker is de ideale
tuinstoel voor om de tafel
heen. Ook deze tuinstoel
staat garant voor een
comfortabele zit. De lamellen
geven de stoel een grappig
uiterlijk. De kleur kun je
eenvoudig veranderen door
de lamellen los te halen en
de nieuwe kleur lamellen
erop te klikken.

Kleur: Paprika

Clicker
zonder armleuning

B 60 x D 58 x H 80 cm 

€146,- excl. BTW

Pine green 
11

Paprika
19

Black
20

Sand
62

Dark grey
70

Olive green
71

Dusty light
green

76

Petrol
77

Pigeon
blue
82

Dark blue
91



Zonder armleuning

Kleur: Petrol

Kleur: Midnight Blue

Kleur: Dark Blue



Luxe  lounge  chair



Luxe lounge chair

H:45/82 x D:60 x W:55 cm

€306,- excl. BTW

Iedereen houdt toch van
schommelen? Deze
comfortabele stoel
gecombineerd met bamboe
details en speelse lamellen. 

Kleur: Dark Navy
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Kleur: Pigeon Blue

Kleur: Sand



Heerlijk luieren in deze
schommelstoel



Eye
Modern, praktisch en
stijlvol dat is het Eye
bijzettafeltje. Dit
bijzettafeltje verplaats je
handig overal naar toe
met het cirkelvormige
handvat. Naar het terras
bij de schommelstoel, of
zet er verschillende bij
elkaar. 



Bijzettafel Eye

H 47 cm  Ø 45 cm 

€76,- excl. BTW

Dit grafisch, elegante en
compacte ontwerp zorgt dat
je alles binnen handbereik
hebt. Een glas koud water,
zonnebrand en een schaaltje
vers fruit. Door het
cirkelvormige handvat
verplaatst je eenvoudig de
bijzettafel naar elke
gewenste plek.

Kleuren

White 
1313

Midnight blue
1010

Pine green
1111

Black
1212

Pigeon blue
8282

Dark grey
5050



Bijzettafel Eye

H 41 cm  Ø 60 cm 

€123,- excl. BTW

Dit grafisch, elegante en
compacte ontwerp zorgt dat
je alles binnen handbereik
hebt. Een glas koud water,
zonnebrand en een schaaltje
vers fruit. Door het
cirkelvormige handvat
verplaatst je eenvoudig de
bijzettafel naar elke
gewenste plek.

Kleuren

White 
1313

Midnight blue
1010

Pine green
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Black
1212

Pigeon blue
8282

Dark grey
5050



Bijzettafel Eye
Dit grafisch, elegante en
compacte ontwerp zorgt dat
je alles binnen handbereik
hebt. Een glas koud water,
zonnebrand en een schaaltje
vers fruit. Door het
cirkelvormige handvat
verplaatst je eenvoudig de
bijzettafel naar elk gewenste
plek.

H 35 cm Ø 70cm 

€176,- excl. BTW

Kleuren

White 
1313

Midnight blue
1010

Pine green
1111

Black
1212

Pigeon blue
8282

Dark grey
5050



Het prachtige
bijzettafeltje
dat je overal
mee naartoe
kunt nemen



Zelfs naar de
slaapkamer als
nachtkastje



Triangle Leaf



Triangle Leaf
Het bamboe blad van de Triangle
Leaf lijkt op een echt blaadje. Met dit
originele uiterlijk is er genoeg ruimte
voor iedereen. Door de Triangle vorm
kunnen er maar liefst negen
personen aan zitten. 

L: 146 x B 146 x H 74,5 cm 

€574,- excl. BTW



Tray
De Tray bijzettafel is een
bijzettafel die niet gemist
kan worden in jouw
moderne buiteninterieur.
Deze bijzettafel is geschikt
voor zowel binnen- als
buitengebruik en kan
makkelijk worden
verplaatst door het halve
cirkelvormige handvat. Het
minimalistische onderstel
zorgt voor een eenvoudig
maar stijlvol geheel.



Bijzettafel Tray
De Tray bijzettafel is geschikt voor zowel

binnen als buitengebruik. Het
cirkelvormige handvat zorgt ervoor dat je

hem makkelijk van binnen naar buiten
kunt dragen.

H 53 cm Ø 46 cm  

€106,- excl. BTW

Kleuren

Black
1212

Pigeon Blue
8282

Pine Green
1112



Bijzettafel Tray

H 46 cm Ø 62 cm  

€168,- excl. BTW

De Tray bijzettafel is geschikt voor zowel
binnen als buitengebruik. Het cirkelvormige
handvat zorgt ervoor dat je hem makkelijk
van binnen naar buiten kunt dragen.

Kleuren

Black
1212

Pigeon Blue
8282

Pine Green
1112



Bijzettafel Tray

H 40 cm Ø 76 cm  

€245,- excl. BTW

De Tray bijzettafel is geschikt voor zowel
binnen als buitengebruik. Het cirkelvormige
handvat zorgt ervoor dat je hem makkelijk
van binnen naar buiten kunt dragen.

Kleuren

Black
1212

Pigeon Blue
8282

Pine Green
1112



Tafel Forte



Tafel Forte
De tafel Forte voor vier personen is een
sterke tuintafel en is perfect te
combineren met de sierlijke Clicker
stoelen met of zonder armleuning. Aan
deze tafel eet je heerlijk en is eenvoudig
schoon te maken.

Black                                             €536,- excl. BTW
Bamboe en aluminium  €575,- excl. BTW

Black
 

Bamboe
 

Kleuren

L 90 x B 90 cm   

Aluminium 
 



Tafel Forte
De tafel Forte voor zes personen is een
sterke tuintafel en is perfect te
combineren met de sierlijke Clicker
stoelen met of zonder armleuning. Aan
deze tafel eet je heerlijk en is eenvoudig
schoon te maken.

Black
 

Bamboe
 

Kleuren

L160 x B 90 cm   

Aluminium 
 

Black                                             €689,-  excl. BTW
Bamboe en aluminium  €728,-   excl. BTW



Tafel Forte
De tafel Forte voor negen personen is
een sterke tuintafel en is perfect te
combineren met de sierlijke Clicker
stoelen met of zonder armleuning  Aan
deze tafel eet je heerlijk en is eenvoudig
schoon te maken.

Black
 

Bamboe
 

Kleuren

Aluminium 
 

L 210 x B 90 cm   

Black                                             €843,- excl. BTW
Bamboe en aluminium  €881,-  excl. BTW



Tafel Forte
De tafel Forte voor twaalf personen is

een sterke tuintafel en is perfect te
combineren met de sierlijke Clicker

stoelen met armleuning of zonder. Aan
deze tafel eet je heerlijk en is eenvoudig

schoon te maken.

L 270 x B 90 cm   

Black
 

Bamboe
 

Kleuren

Aluminium 
 

Black                                              €1072,- excl. BTW
Bamboe en aluminium    €1112,- excl. BTW

 



Genieten van
de lange
zomeravonden
met elkaar 



Tafel  Circ



Tafel Circ
De tafel Circ is een ronde, stijlvolle
tuintafel. Combineer deze tafel met de
Clicker stoel met of zonder armleuning.
Zo creëer je een fijne setting op het
terras of balkon.

€536,- excl. BTW

Ø 110 cm   



Tafel Circ
De tafel Circ is een ronde, stijlvolle
tuintafel. Combineer deze tafel met de
Clicker stoel met of zonder armleuning.
Zo creëer je een fijne setting op het
terras of balkon.

€689,- excl. BTW

Ø 150 cm   



Creëer een knusse sfeer
met een ronde tafel



Kapteynlaan 19
9351 VG Leek

0594 - 51 60 17
info@rosstucker.nl
www.rosstucker.nl

Ross Tucker Projectinterieur


