DUTCH DESIGN l CUSTOMIZED l DURABLE MATERIALS

Brick: graffiti
Size: 160*50*50 cm

Brick: 5-hoek graffiti
Size: 4X 80*50*50 cm

Brick: 2X graffiti
Size: 45*45*45 cm

Brick: underlayment
Size: 50*50*50 cm

Brick: steigerhout
Size: 160*50*50 cm

Brick: grasspriet
Size: 45*45*45 cm
Brick: steigerhout
Size: 50*50*50 cm
Brick: hooibaal
Size: 140*50*50 cm

Brick: delftsblauw
Size: 50*50*50 cm
Brick: 5-hoek delftsblauw
Size: 4X 80*50*50 cm

Brick: wit gecapitionneerd
Size: 50*50*50 cm

Brick: havana
Size: 180*50*50 cm

Brick: 2X potloden
Size: 50*50*50 cm

Brick: stripes
Size: 120*50*50 cm

Brick: uni color groen
Size: 50*50*50 cm

Brick: uni color fuchsia
Size: 160*50*50 cm
Brick: uni color fuchsia
Size: 50*50*50 cm

Brick: uni color rood
Size: 80*80*50 cm

BRICK l

 Roofer maakt tough furniture;
meubels die tegen een stootje
kunnen en geschikt zijn voor
intensief gebruik.
Al onze meubels worden gemaakt
van duurzame materialen zoals
bysonyl en recycled kunststof en
vallen op door kleurrijke prints en
onorthodoxe stijl. Wij ontwerpen
ook meubels op maat.
Dus met specifieke wensen over
afmetingen, materialen en prints,
kunt u ook bij ons terecht.

MAATWERK l EIGEN PRINTS l HUFTERPROEF

Block: havana patchwork
Size: 150*220*70 cm

Block: groen corner
Size: 80*80*70 cm

Block: spanish tiles + spanish corner
Size: 240*80*80 + 80*80*80 cm
Block: stripes
Size: 140*80*80 cm

Block: combinatie, uni & graffiti
Size: 50*80*50 + 80*80*80 + 200*80*80 cm

Block: steigerhout + steigerhout corner
Size: 170*80*80 + 160*80*80 cm

Block: sofa
Size: 240*80*80 cm

BLOCK l

 Roofer heeft een brede collectie
meubels; de Brick, Train, Block, Café,
Puck en Captain bieden duurzaam,
flexibel en comfortabel zitplezier.
Omdat alle meubels stevig zijn en
makkelijk schoon te houden worden
ze veel gebruikt in openbare ruimtes.
De Block is leverbaar in verschillende
maten en bekleed met bysonyl (een
soort vrachtwagenzeil) dat leverbaar
is in een breed pallet aan uni-kleuren
en zelfs met digitale print. De banken
kunnen zowel los als tegen een wand
worden geplaatst en indien nodig ook
aan elkaar worden verankerd.

MILIEUVRIENDELIJK l DUURZAAM l BUITEN/BINNEN

Train: water
Size: 200*70*120 cm
Train: graffiti
Size: 140*70*120 cm

Train: laser
Size: 120*70*120 cm
Train: double graffiti
Size: 2x 140*70*120 cm

Train: zebraprint
Size: 140*70*120 cm

Train: KMDG
Size: 4X 140*70*120 cm
Train: NYC
Size: 120*70*140 cm

Train: soep
Size: 100*60*190 cm

Train: double uni rood/zwart
Size: 2x 140*70*120 cm
Train: grasspriet
Size: 100*60*193 cm

TRAIN l

 Roofer heeft twee soorten banken
met hoge leuning in haar collectie;
de Train en de Café. De Train is in zijn
geheel bekleed met bysonyl of een
andere meubelstof. De Café heeft een
onderkant van HPL; een soort fineer dat
kan worden geleverd in verschillende
houtdessins of uni-kleuren.
Net zoals bij de Brick en Block is het
bysonyl leverbaar in een groot aantal
uni-kleuren of met een digitale print
erop. Ook de meubelstof is beschikbaar
in verschillende kleuren afhankelijk van
het materiaal.
Daarnaast zijn de banken in vrijwel alle
hoogtes en lengtes te bestellen.
Kortom, er zijn ontelbare mogelijkheden
om de banken geheel naar eigen wens
samen te stellen.

KANTOOR l ONDERWIJS l ZORG l HORECA l B.S.O

Café: zebrano HPL - wit gecapitonneerd
Size: 140*66*110 cm

Café: beuken HPL - oranje
Size: 130*66*110 cm

Café: rood HPL - graffiti
Size: 160*66*110 cm
Café: zwart HPL - strepen
Size: 120*66*110 cm

Café: combination
Size: 3X 140*66*110 cm

CAFÉ l

MAATWERK l EIGEN PRINTS l HUFTERPROEF

PRINTS l

white

Lagoon

Concrete

Aluminium
Tennis

 De meeste Roofer meubels
zijn bekleed met bysonyl.
Het bysonyl is leverbaar in
verschillende uni-kleuren (zie
hiernaast). Daarnaast kunt
u zelf een digitale print aanleveren waarmee het bysonyl
dan in full colour bedrukt wordt.
Voor de prints kunt u kiezen
uit een speciale Roofer collectie
(zie hiernaast) of uit de online
databank van Shutterstock.com.
Op de website van Shutterstock
kunt u gemakkelijk zoeken binnen een vrijwel onuitputtelijke
verzameling foto’s, zodat u altijd
wel een print tegenkomt die bij
uw interieur past. Tenslotte kunt
u ook zelf een digitaal bestand
aanleveren. Bijvoorbeeld met
uw eigen huisstijl, vakantiefoto
of een zelf gefotografeerd dessin.
Kortom, alle wat digitaal is,
kunnen wij printen.
Bij het aankleden van de Café
bank, kunt u naast het bysonyl ook nog kiezen hoe het
HPL (een soort fineer) aan de
onderkant eruit komt te zien.
Het HPL is leverbaar in een
groot aantal uni-kleuren (niet
afgebeeld) of diversen houtdessins (zie hiernaast).

Aniseed

Carrot

Mandarin

Buttercup

Blackcurrant

Raspberry

Maroon

Moss green

Walnut stain

Dead leaf

Violet

Sandy beige

Marine

Night blue

Black

Poppy
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Puck medium: uni oranje
Puck medium: uni blauw
Puck wheel: graan

Puck medium: uni groen

Puck large: graffiti
Puck wheel: zwart gecapitioneerd

Puck small: sinaasappel

Puck large: skai snake
Puck medium: uni rood
Puck small: havana

Puck medium: basketball

Puck wheel: graffiti
Puck wheel: sloophout

Small

Size: 26 H - Ø 32 cm

PUCK l

Medium

Size: 33 H - Ø 41 cm

Large

Size: 46 H - Ø 49 cm

Wheel

Size: 49 H - Ø 49 cm

 De Puck, een poef in
verschillende maten, heeft
een gepatenteerde kern die is
gemaakt van recycled kunststof. De Puck is oersterk, licht
van gewicht, makkelijk te
reinigen en heeft een mooie
afwerking. Het meubel is
leverbaar in diverse kleuren
en de bovenkant kan worden
voorzien van een eigen print.

KANTOOR l ONDERWIJS l ZORG l HORECA l B.S.O

Recycled: Captain Rob
Size: 200*96*78 cm

Recycled: Captain Rum
Size: 80*80*110 cm

Recycled: Captain Picknick
Size: 180*160*75 cm

Recycled: Captain Hood
Size: 140*42*48 cm

Recycled: Captain Hook
Size: 140*90*78 cm

Recycled: Captain Jack
Size: 80*80*78 cm

Recycled: Captain Bamboo
Size: 140*39*60 cm

Recycled: Captain Birdy
Size: 25*25*25 cm

RECYCLED l

Recycled: Captain One Leg
Size: 80*80*110 cm
80*80*78 cm

 Recycled kunststof is een milieu
vriendelijk product dat wordt gemaakt
van tweedehands kunststof.
Het wordt geproduceerd door
verschillende kunststoffen samen te
smelten en te persen in elk denkbare
vorm. Het materiaal is niet geïmpregneerd, geeft geen giftige stoffen af en
valt altijd weer opnieuw te recyclen.
Door het productieproces is recycled
kunststof zeer massief; het is zwaar,
oersterk en gaat in de buitenlucht 10
keer langer mee dan hout. Ook is het
vorst- en UV-bestendig en neemt het
geen vocht en vuil op.
Ook voor alle andere materialen die
wij gebruiken, hanteren wij zoveel
mogelijk het ‘cradle to cradle’
principe, wat betekent dat de
meeste materialen recyclebaar zijn.
Zo kunnen het gebruikte hout,
piepschuim en polyether in onze
meubels weer hergebruikt worden.
Daarnaast hebben wij een alliantie
met tassenfabrikant Freitag, die van
het gebruikte vrachtwagenzeil weer
tassen maakt.

MAATWERK l EIGEN PRINTS l HUFTERPROEF

Recycled: Captain Spock
Size: 140*42*50 cm

Recycled: Captain Tree
Size: 60*80 cm - Ø 250

Recycled: Captain Lounge
Size: 240*70*75 cm

Recycled: Captain Solid
Size: 45*45*86 cm

Recycled: Captain John
Size: 120*30*50 cm

Recycled: Captain Trash
Size: 50*110*50 cm

Recycled: Captain Smokey
Size: 240*70*210 cm

RECYCLED l

Recycled: Captain Long
Size: 250*30*50 cm

Foto: Hans Morren

Foto: Hans Morren
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Special: lampenkap
Size: 50 cm hoog - Ø 75 cm

Special: pilaarbank
Size: 100 hoog - Ø 140 cm

Special: podium (multifuncioneel)
Size: 320*320*54 cm

Special: podium(multifuncioneel)
Size: 220*100*54 cm (per deel)

Special: conversation bank
Size: 240*90*122 cm

Recycled: Captain Havana
Size: 180*65*110 cm

Special: parasol
Size: 200 cm H - Ø 180 cm

Special: scherm multiprint
Size: 160*120 cm

SPECIALS l

Special: fotobehang
Size: custom

 Bij Roofer denken we graag
mee met onze klant.
Dankzij onze ruime ervaring in
het maken van meubels én het
aankleden van interieurs, zijn
we goed in staat om flexibel
in te spelen op de specifieke
wensen van onze klanten.
Deze werkwijze heeft al geleid
tot een groot aantal nieuwe
producten in onze Roofer
collectie (zie hiernaast).
Heeft u zelf bijzondere wensen
en wilt u deze combineren met
onze expertise, neemt u dan
gerust contact met ons op.

KANTOOR l ONDERWIJS l ZORG l HORECA l B.S.O

WWW.ROOFER.TV l 06-53869004 l 020-7371798 l INFO@ROOFER.TV

