
INSPIRATIEGIDS
met een selectie uit ons gamma
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Het Franse Fermob is dé specialist op het gebied van design tuinmeubelen. Als officieel 
dealer van dit designmerk kunnen wij alle tuinstoelen, tuintafels en fauteuils van Fermob 
leveren. Bijzonder aan de buitenmeubels van Fermob is dat zij grotendeels gemaakt zijn 
van aluminium, wat ze ongevoelig maakt voor weersomstandigheden als regen, wind 
en kou. Bezoek via deze link onze Fermob webshop. Verkrijgbaar in 24 kleuren! 

Wij hebben een aantal jaar geleden 
gekozen voor een nieuw tuinset te kopen, 
een grote tafel en 6 stoelen.  We zijn héél 
goed geholpen bij Vandella. Veel kennis 

van hun producten, top!  

David Boone

““ De keuze voor Fermob 
tuinmeubelen was omdat het 
echt tegen een stootje moet 

kunnen, met onze vele feestjes 
voor onze kinderen is dat wel 

een must! 

Liesbeth Decaluwé

““

Verkrijgbaar in 24 kleuren



Het gamma bestaat uit zalig liggende ligzetels, perfect zittende relaxzetels, een aantal 
decoratieve zitbanken en een zeer brede keuze aan stijlen voor tafels en stoelen.  In het 

gamma van Fermob vindt iedereen zijn gading. Fermob-fanaten zijn bij Vandella aan het 
juiste adres. FERMOB staat voor “joie de vivre”, speelsheid, creativiteit, vrijheid en realiseert 

een perfecte harmonie tussen design en natuur. Laat U inspireren door het uitgebreide 
FERMOB aanbod en door onze kleurrijke presentaties. 

Vandella adviseert U met veel plezier bij het maken van uw (kleur)keuze.

Fermob meubelen 
zijn sterk, mooi en 

duurzaam! 

Andrea D.

““ We laten onze tuinmeubelen zomer en 
winter buitenstaan. Nu reeds al een aantal 

jaren en ze zijn nog steeds als nieuw. 

Nicole M.
“ “



Meubels die het hele 
jaar buitenstaan en 

nog steeds als nieuw 
zijn. Ongelooflijk sterk! 

Yves B.

““



Fermob meubels zijn 
echt kind proof. beste 

keuze die we ooit 
konden maken. Dank je 
wel Vandella voor jullie 

advies! 

Ellen D.

““



EGO Paris staat er dan ook voor bekend de klanten de mogelijkheid te bieden om 
de tuinmeubelen een persoonlijke toets te geven. Een breed kleurengamma en 

een weloverwogen keuze aan nobele materialen als Aluminium, Corian, Batyline, 
Sunbrella, Teak, Keramiek… geeft de mogelijkheid de collecties naar ieders smaak 

en wens aan te passen. 



Vooral de multifunctionele buitensalons (KAMA) van EGO Paris zijn inmiddels 
een begrip en worden door onze klanten sterk gewaardeerd.



Deze Franse fabrikant is een waar laboratorium van hedendaagse creaties die het 
buitenleven verheffen tot een levenskunst. Buitenleven met dezelfde “Art de Vivre” 

waarmee je binnen leeft; met dezelfde verfijning en klasse.



Comfort, stijl en 
degelijkheid met klasse! 

Marcel B.

““



Royal Botania is een Belgisch merk, in 1992 opgericht. Het 
merk staat synoniem voor luxe, kwaliteit en elegant design 
in alle facetten. Het tuinmeubilair is een mix van precisie 

en functionaliteit, van het minimale en maximale.  
Een combinatiewaar wij van houden. 

Dit luxueuze én Belgisch topmerk – Royal 
Botania – in outdoor furniture dankt zijn 
wereldwijde succes aan zijn uitgebreid 

gamma tuinmeubilair van een 
uitzonderlijke kwaliteit. De collecties 

worden geapprecieerd door de 
liefhebbers die oog hebben voor 
esthetische verfijning. Door het 
samenbrengen van kwaliteit en 

functionaliteit wordt voldaan aan de 
hoogste eisen van onze klanten. Steeds 

met oog voor schoonheid beantwoorden 
de collecties van Royal Botania aan de 

vele wensen om een zeer comfortabele en 
aangename buitenomgeving te creëren.



Als het gaat om het materiaalgebruik, is alleen het beste goed genoeg. Kwaliteit, 
daar streeft Royal Botania telkens naartoe, én met succes. Want de collecties van 
Royal Botania worden wereldwijd verkocht. Daarmee is extra duidelijk naar voren 
gekomen dat de tuinmeubelen bestand zijn tegen verschillende, soms extreme, 
weersinvloeden. Denk maar aan de hitte in Dubai, de Canadese winters, de hoge 
UV blootstelling in Australië, én zeker ook ons Belgisch “klimaat”. 

Alle collecties kenmerken zich door fraaien lijnen. Streng geselecteerde en 
duurzame materialen worden er steeds gebruikt. Royal Botania biedt collecties 
aan in inox / roestvrijstaal, aluminium, teak. En dit al dan niet in combinatie met 
glas of keramiek. Ook voor de afwerking van de ligbedden, loungesets, … maakt 
Royal Botania gebruik van hoogstaande materialen zoals Batyline en Sunbrella. 

Daarnaast geeft dit luxueuze Belgisch topmerk ook de keuze aan de klant om zelf 
hun kleurcombinaties te kiezen zodat de dining set en/of lounge set perfect past 
bij de stijl van uw woning. 



It was the early 90’s when we created the 
Royal Botania brand. In those days, luxury 
and refinement was limited to the indoor 

spaces and rarely found outdoor.  

Our goal was to change that.  

This book is a testimony of where our 
inspiring journey of love for creation, 

passion for perfection and striving for 
excellence, has taken us today.  

I hope you will share our enthousiasm, and 
welcome you to indulge in finesse.  

Kris Van Puyvelde  
Founder  

“

“





FAST, Outdoor Lifestyle made in Italy. 

Met trots en enthousiasme presenteert Vandella de 
tuinmeubel collecties van FAST in de showroom. De 
doelstellingen van FAST past perfect binnen de visie 
van Vandella. FAST creëert tuin- en terrasmeubilair 
voor iedereen die houdt van het buitenleven, voor 
iedereen die houdt om in de buitenlucht in  stijl te 

genieten, en voor iedereen die houdt van functioneel 
en comfortabel design. 



Elk seizoen opnieuw pakt FAST uit met unieke collecties 
die passen in elke stijl van woning. Van een residentie, 
stadstuin, tot een moderne of rustieke villa. De keuze is 

veelzijdig en steeds uiterst goed afgewerkt. Het Italiaanse 
tuinmeubilair in aluminium is heel gebruiksvriendelijk en 
weerbestendig, én dus ideaal om in openlucht het hele 

jaar door buiten te laten staan. 



Stevig buitenmeubilair die comfort 
en schoonheid combineert. In de 
showroom staat een selectie van 

FAST zijn top-collecties. 



De nieuwe tafelcollectie AllSize 
omvat standaardafmetingen, 
maar zoals de naam reeds 

verklapt, zijn tafels op maat ook 
mogelijk “All Sizes”. 



Bij het creëren van hun collecties werkt EMU samen 
met beroemde internationale ontwerpers en 

ontwerpbureaus. Zij wisselen voortdurend ideeën en 
ervaringen uit, en houden rekening met de stijltrends 

bij het ontwerpen van nieuwe collecties. De reeds 
bestaande collecties waarmee EMU zijn naam maakte 

zoals de collectie Ronda en Athena blijven klassieke 
toppers. 





De meeste collecties van EMU zijn gemaakt in staal van uitmuntende kwaliteit, 
sommige ook in aluminium. De productie wordt gecontroleerd en beheerd 

door EMU zelf in Italië waardoor zij perfectie en kwaliteit kunnen garanderen. 

De missie van het tuinmeubel bedrijf is om de Italiaanse levenswijze van 
“buitenleven in openlucht” bekend te maken over de hele wereld en 

toegankelijk voor iedereen, want EMU staat gekend voor haar prijs/kwaliteit. 

Het creëren van unieke tuinmeubelen met respect voor het milieu daar hecht 
EMU veel belang aan, en dat combineren zij steeds met functionaliteit, 

kwaliteit en esthetische vormen. 

Vandella presenteert een ruim EMU aanbod in de showroom zowel voor privé 
als horeca gelegenheden van tuinstoelen en tuintafels, tot relax zetels en 

ligbedden. 



De collecties van Kristalia zijn vervaardigd 
uit duurzame en onderhoudsvriendelijke 

materialen. Kristalia biedt een uitgebreide 
keuze aan outdoor-tafels aan. Voor elke 

terrasruimte, is deze nu klein/groot of 
smal/breed, vindt u de passende tuintafel 

in hun assortiment terug. Van vaste 
tafelafmetingen tot uitschuifbare 

tafelafmetingen met een maximumlengte 
van 303cm.  Ook in de tafelbreedte is er 
keuze van 80cm tot wel 124cm. Ook in 

vorm is er keuze uit vierkante, rechthoekige 
en zelfs ook ronde tuintafels. De tafels stelt 

u zelf samen qua kleurcombinatie en 
materiaalafwerking zoals gelakt aluminium 

en staal, teak, keramiek.



De DOTTY poefs van Roolf living vormen zich helemaal  naar jouw lichaam en doen je 
heerlijk ontspannen. Op je terras, in de tuin, op het zwembad, in je living,…  

De Dotty poefs passen overal en dankzij hun sterke structuur van 100% dun gesponnen 
UV-gestabiliseerd polypropyleen is de stof bestand tegen de zon én de regen. 

De textielstructuur is erg dik en sterk. Deze zitzak met EPS-vulling van uitstekende 
kwaliteit zit ergonomisch en comfortabel doordat deze zich aan de bewegingen van 

uw lichaam aanpast.

Maak je keuze uit de 9 verschillende kleuren. 

‣ Voor binnen en voor buiten

‣ Bestand tegen elk weertype

‣ Gemaakt uit 100% UV-gestabiliseerde dun
gesponnen polypropyleen

‣ Leuk weetje: made in Belgium!



Terrasverwarming - HEATSAIL DOME

HEATSAIL DOME – SUMMER NIGHTS SHOULD LAST FOREVER – OUTDOOR LIGHT & HEATING 

Maak kennis met de Heatsail Dome, een verrijdbare terrasverwarmer die mag gezien 
worden en eveneens ook een design buitenlamp is! Want De Dome geeft naast een 

aangename warmte ook een sfeervolle verlichting met dimfunctie. De Dome 
functioneert volledig op elektriciteit en is gemakkelijk te hanteren via het 

bedieningspaneel. U heeft daarbij keuze uit 2 warmtestanden, 1500 en 3100 Watt. 
Stralingsbereik van 5 meter.Standaard kan u de DOME verkrijgen in de kleur wit of zwart 

inclusief voet met 2 wielen. Mits een meerprijs kan u de DOME verkrijgen in alle RAL 
kleuren. En zo heeft u nog wel meer opties, zoals Bluetooth, waardoor u met de DOME 

ook meteen sfeervolle muziek kan laten afspelen. 2x 80 Watt waterpoof speakers zijn in 
de voet van de DOME geïntegreerd. Kortom, zeg vaarwel tegen de standaard 

terrasverwarmer, en geniet deze zomer van sfeervolle zomeravonden met de DOME by 
Heatsail. Leuk weetje: Designed and made in Belgium!

Tafelverwarming - IMUS

Langer buiten vertoeven met de tafelverwarming Mensa Heating: infrarood-verwarming 
onder de tafel. Comfortabele lichaamswarmte op het terras start met warme voeten!  
Dat heeft een Deense ondernemer goed begrepen en het betekende de start van de 
onderneming met de zeer toepasselijke naam “Mensa Heating” en van een serie van 
innoverende en ecologische tafelverwarmers. 

“IMUS” is de naam van de handig verplaatsbare versie van deze “onder de tafel”- 
verwarming van MENSA Heating.  

Het menselijk 
lichaam is 

inderdaad zeer 
efficiënt om die 
warmte op te 

nemen, de 
bloedcirculatie te 
verhogen en zo te 
zorgen voor een 

aangenaam 
warmtegevoel.



Outdoor Cooking - Fontana Forni 

Fontana Forni houtgestookte ovens 

1. Met de Italiaanse Fontana Forni
pizzaovens kan je zelf je eigen knapperige
pizza’s  bakken. Naast een pizza oven, is het
ook een perfecte oven die kan dienen voor
o.a. het braden van vlees, garen van
groenten en bakken van brood. Buiten koken
wordt puur genieten en La bella Italia was
nog nooit zo dichtbij!

2. Deze moderne, houtgestookte inox-
ovens met vuurvaste stenen kan je snel op
temperatuur brengen om vervolgens op
amper 2 minuten een knapperige,
overheerlijke pizza op je bord te toveren. Met
een minimum aan hout bereikt de pizzaoven
in amper 15 minuten een warmte van 400 à
450°C.

3. Het assortiment van houtgestookte
Fontana Forni oven bestaat uit diverse
modellen op vlak van: 

- bakruimte: 60x60 = 2 pizza’s, 60x80 =
4 pizza’s, 80x80 = 6 pizza’s 

- design: rood of antraciet 
- functionaliteit: pizzaoven en BBQ

gecombineerd, verrijdbare trolley, verrijdbare     
trolley met afgesloten opbergruimte,… 

4. Fontana is een Italiaans
metaalverwerkend bedrijf dat 70
jaar bestaat en reeds 45 jaar pizzaovens
bouwt in inox.

5. Ontdek en bestel onmiddellijk uw
pizzaoven van Fontana Forni in een van onze
showrooms of op onze webshop.

Tiger Fire barbecue is geschikt voor 
iedereen die houdt van outdoor 

cooking! Ben je een hobbykok, een 
professionele kok of ben je een echte 

levensgenieter die houdt van het 
buitenleven?  

De Tiger Fire barbecue is een 
stalen,driedelig en modulair toestel, 

dit zorgt ervoor dat je het toestel 
gemakkelijk kunt verplaatsen.

De vuurschaal wordt aangestoken met 
hout, kolen of coco’s briketten. In een 

20-tal minuten bereikt de brede, platte
bakplaat een warmte van +/- 300°C.
Even insmeren met olie en het bakken

kan beginnen! 

Outdoor Cooking - Tiger Fire BBQ



Outdoor Cooking - ENO Plancha

Het concept van de Plancha is de nieuwe trend van 
buiten koken. Met de plancha’s van de Franse 
fabrikant ENO vindt u zeker de weg naar de pure 
smaken van een gezonde voeding. Gemakkelijk, snel, 
veilig en een pure smaak met veel 
gezondheidsvoordelen. 

Het grote voordeel van de geëmailleerde plancha’s 
van ENO is de gezonde kookstijl: al uw bereidingen 
worden rechtstreeks gegrild op de emailleplaat 
zonder contact te hebben met vlammen. 

  

Voordelen Plancha: 
1.    snel en eenvoudig koken 
2.   een gevarieerde keuken 
3.   een gezonde en dieetvriendelijke keuken 
4.   eenvoudig in onderhoud en levenslange garantie  
5.   Elk model kan tevens voorzien worden van een 
verrijdbare en functionele trolley zodat u beslist waar u uw 
gezonde maaltijd bereidt. 

  

Outdoor Cooking - ENO Plancha



Een hangparasol of parasol is de ideale zonbescherming als de zon te fel schijnt of als u liever 
in de schaduw vertoeft. Iedereen wenst te genieten van de zomer en van de aangename 

temperaturen. Vandella biedt u een uitgebreid assortiment aan zodat u zorgeloos kan 
buitenleven met de perfecte hangparasol – parasol. Er is een enorme keuze aan kleuren, 

afmetingen en toepassingsmogelijkheden. Laat u inspireren door ons ruim aanbod. Wij bieden u 
zowel parasols aan met een middenmast, als hangparasols die de ideale oplossing zijn om uw 

tuinset of loungeset volledig in de schaduw te plaatsen. 

GLATZ Parasols, Zwitserse precisie voor schaduwcreatie met parasols en hangparasols. 

Royal Botania parasols?  

Ook deze kan je bij 
Vandella verkrijgen. Wij 
helpen u graag verder 

met de juiste keuze van 
parasol voor uw terras. 



Infina 
De parasol Infina is ontworpen door de Belgische 

designer Dirk Wynants en beschikt over een 
innovatief ontwerp die ervoor zorgt dat er geen 
storende elementen aan de onderkant van het 
doek zichtbaar zijn. Dit resulteert in een prachtig 

minimalistisch uitzicht. 

 

Spectra UX 

Geïnspireerd op de bestaande (verrijdbare) 
zweefparasol Spectra, biedt Umbrosa vanaf 
2020 de (verrijdbare) zweefparasol Spectra 

UX.  

De Spectra UX is dat tikkeltje anders… 
minimalistisch en verfijnder, vlotter in gebruik 

en verkrijgbaar in 4 unieke vormgevingen. 

 

Spectra UX 

Spectra  
De vormgeving van Spectra parasol is 

compromisloos en minimalistisch en past 
ideaal bij strakke designmeubelen. Deze 

innovatieve schaduwmaker heeft een uniek 
geometrisch karakter en is heel ergonomisch 

in gebruik. Hij kan eenvoudig 
gepersonaliseerd worden op meerdere 
vlakken, zoals de gewenste hoogte, de 

inclinatiehoek en beschikt over een breed 
kleurenpallet. 



Paraflex 
De Paraflex muurparasol van Umbrosa biedt 

u een ongekende flexibiliteit op vlak van
schaduwcreatie. Dankzij een parasol op een 
flexibele draagarm kan u een maximum aan 
schaduw creëren. Het systeem biedt quasi 

onbeperkte mogelijkheden, dit van de geniale 
“muurbevestiging” tot de unieke ”multi-

Ingenua 

Buiten een groot gamma aan parasols en 
hangparasols, kunnen wij u ook helpen met 

schaduwzeilen. 

De Ingenua schaduwzeilen creëeren een 
grote en flexibele schaduwpartij om voluit 
met familie of vrienden te genieten van je 

terras. 

Dankzij het ingenieus schuifsysteem op 
aluminium palen, in combinatie met 

driehoekige, vierkante, rechthoekige of 
vijfhoekige spanzeilen, biedt Ingenua tal van 
posities. Zo kan u de gewenste schaduw in 

een handomdraai bepalen en creëert u een 
groot schaduwoppervlakte. Ook bevestiging 
aan een muur of een boom in combinatie 

met 2, 3 of 4 palen behoort tot de 
mogelijkheden. Het schaduwdoek is makkelijk 

afneembaar van de bevestiging en kan u 
praktisch opbergen. 

Met de schaduwzeilen van Ingenua geniet u 
van een zomer in stijl. Het is een apart design 
en zorgt door zijn vormgeving voor heel wat 

sfeervolle momenten



We heten u graag van harte 
welkom in onze showroom te 
Lochristi regio Gent en in onze 
showroom te Maldegem regio 

Brugge. 

Tot binnenkort… 

“Voel de zomer in onze unieke Beleving Showroom” 
Antwerpsesteenweg 91  
LOCHRISTI

Vliegplein 56 
MALDEGEMINSPIRATIEGIDS




