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OASIQ 2017
Op de Maison & Objet beurs in september in Parijs introduceerde Oasiq exclusief haar
nieuwe tuinmeubelcollecties én de nieuwe samenwerking met de Italiaanse ontwerpers
Sando Meneghello en Marco Paolelli, rijzende sterren van de internationale designscene.
Sinds de oprichting van het merk in de Verenigde Staten in 2008 en de lancering in Europa
in 2013, heeft tuinmeubelfabrikant OASIQ met succes een nieuwe lijn van luxe outdoor
meubelen op de kaart gezet die opvallen door hun grafische en tijdloze lijn als een
eigentijdse kijk op vintage.
OASIQ zet de samenwerking met de ontwerpers Hans Daalder (met zijn stoel Muze) en Mark
Gabbertas (aanvullingen op de Machar en Sandur gamma’s) verder en vertrouwt dit jaar
voor de eerste keer een ontwerpopdracht toe aan de Milanese studio Meneghello Paolelli
Associati van het duo Sandro Meneghello en Marco Paolelli, twee internationale nieuwe
design talenten. Uit deze samenwerking werden RIAD en SKAGEN geboren, twee collecties
die totaal van elkaar verschillen maar die vertrekken van een gemeenschappelijke visie:
het verlangen om design iconen uit de jaren ’50 te verkennen en opnieuw te interpreteren
naar de dag van vandaag. Met als resultaat een esthetische vormgeving die in perfecte
harmonie is met de waarden waar het merk voor staat.
Wie is OASIQ? Deze fabrikant van outdoor meubelen werd in 2008 opgericht door de
familiegroep Eastwest International, wereldleider in paardensport uitrustingen. Het heeft dan
ook een unieke expertise in het ontwerpen van technische producten en een knowhow
die teruggrijpt naar een lange ambachtelijke traditie vooral in metaalbewerking en textiel.
Belangrijke pluspunten voor de ontwerpers die uitgenodigd werden om mee te schrijven aan
de geschiedenis van het merk.
Over Meneghello Poalelli Associati: in 2004 afgestudeerd aan de prestigieuze Ecole
Polytechnique van Milaan, stichten Sandro Meneghello en Marco Paolelli hun eigen
agentschap in Milaan en beginnen ze een nauwe samenwerking met zowel Italiaanse als
internationale merken. In nauwelijks 10 jaar tijd worden ze bekroond met talrijke internationale
prijzen waaronder 7 Red Dot Design Awards en 2 Good Design Awards.
www.meneghelllopaolelli.com
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Riad : Design om volop van het buitenleven te genieten
Riad is een eerbetoon aan ontwerper
Mathieu Matégot, pionier in het gebruik
van geperforeerd metaal. De collectie is
opgebouwd uit zes zitmodules in mooie
verhoudingen. Ze vallen op door hun rugleuning
in geperforeerd aluminium met een afwerking
in teak over de hele lengte. De luchtige en
toch knusse vormgeving, gecombineerd met
zitkussens in stof tekenen een tegelijk sober
en elegant geheel met een uitstraling van
transparantie en lichtheid, twee aspecten die
belangrijk zijn voor Mathieu Matégot. De twee
jonge designers delen met Matégot dezelfde
fascinatie voor licht en de interactie tussen
materie en ruimte.
“Licht speelt een heel belangrijke rol, het
fungeert als schakel in een subtiel evenwicht
tussen esthetiek en technologie. Het licht tekent
zich af in de fijne gaatjes van de metalen plaat,
schetst eindeloze geometrische vormen en
verandert onze perceptie van de ruimte. Een
spel van schaduw en licht dat het gesprek
aangaat met de natuur en de omringende
architectuur en op die manier een unieke ruimte
om buiten te leven creëert.” Aldus Sandro
Meneghello en Marco Paolelli.
De Riad collectie is opgebouwd uit een lounge
stoel, een tweezitsbank (L = 200 cm) en vier
afzonderlijke modules die naar hartenlust
gecombineerd kunnen worden om het salon
van je keuze te vormen. Het biedt comfort op maat met een keuze aan zitkussens in outdoor
stof (Sunbrella) en waterproof decoratieve kussens. Aangevuld met een lage tafel en een
bijzettafel heeft Riad alles voor het betere buitenleven.
Materialen: aluminium en teak, outdoor stof (in verschillende kleuren)
Kleuren van de buitenstructuur: antraciet, wit en pastel groen
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Skagen: leve het Scandinavische leven
Design: Sandro Meneghello en Marco Paolelli (Italië)
De SKAGEN collectie is een nieuwe interpretatie
van Scandinavisch design en bestaat uit twee
zitvormen die teruggrijpen naar de technische
en artisanale knowhow van OASIQ. Ze getuigen
van hun expertise in het bewerken van teak, in
het subtiel vormen, buigen en assembleren en
de bijzondere met de hand opgespannen touw
structuur. De geslaagde combinatie van touw
en hout en de bijzondere aandacht voor vorm
en ergonomie maken van SKAGEN de perfecte
meubelcollectie voor zowel buiten- als voor
binnenhuis.
“Met Skagen hebben we de modernistische
school en de opmerkelijke manier waarop
het hout verwerkt is, willen verkennen om
een tijdloze collectie te ontwikkelen waar
elegantie, vorm en functionaliteit met elkaar
gecombineerd worden.
Skagen is een familie stoelen waar heden en
traditie elkaar ontmoeten, waar technologie ten
dienste staat van oude en nobele materialen
zoals hout. Het verenigt typische details met een
historisch en tijdloos design zoals de combinatie
van organische vormen en rechten lijnen.”
Sandro Meneghello en Marco Paolelli
Materialen : kader in teak met outdoor touw,
kleur antraciet.
Teak tafels verkrijgbaar in 3 verschillende maten:
178x100cm, 234x100cm, tafel met
verlengstukken 234-347x100 cm
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De Nederlandse designer Hans Daalder zet zijn samenwerking
met OASIQ verder.
Na CORAIL en DIUNA, twee collecties die al drie
jaar lang een groot succes zijn, stelt de designer
nu MUZE voor, een stoel met armleuningen
in roestvrij staal en in textileen, een materiaal
dat gekozen werd omwille van het comfort en
de weerstand die het biedt aan onvoorziene
weersomstandigheden.
MUZE bestaat in antraciet en grijs en past
perfect bij het grote gamma buitentafels die het
merk voorstelt.
Materialen: powder coated roestvrij staal en
textileen (Twitchell). Kleuren: kader in antraciet
en grijze stoelzitting.

Andere nieuwigheden:
- De MACHAR tafelcollectie getekend Mark
Gabbertas bestaat in twee uitschuifbare
versies : Afmetingen: 160-220x100bcm, 200260x100 cm. Materialen: structuur in aluminium,
plateau in teak of HPL
- Sandur kleedt zich in nieuwe kleuren touw. Nu
ook beschikbaar in antraciet over alle zittingen:
stoel met of zonder armleuningen, club fauteuil,
canapé en chaise-longue.
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