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Inter Design wordt vooral gekenmerkt door de 
goede prijs-kwaliteitverhouding. De buiten-
meubels hebben een designvormgeving, maar 
zijn relatief betaalbaar en in prijs vergelijkbaar 
met kunststof tuinmeubels van hoge kwaliteit. 
Hierdoor zijn de tuinmeubels van Inter Design 
interessant voor een brede toepassing, primair 
voor particuliere en bedrijfstuinen en patio’s.

Hoogwaardige materialen
Severin Vrogten van Inter Design: ‘Inter Design-
buitenmeubels zijn gemaakt van hoogwaardige 
materialen. We gebruiken louro preto, een 
sterke, duurzame loofhoutsoort. Het is FSC-
gecertificeerd tropisch hardhout, dat op verant-
woorde en transparante wijze en onder streng 
toezicht wordt gewonnen in Zuid-Amerika. Louro 
preto is van duurzaamheidsklasse I, waardoor 
het buiten 25 jaar meegaat. Dit hout heeft een 
geelbruine kleur en glanst een beetje. In combi-
natie met staal geeft dit een chique, maar  
ook uitnodigende uitstraling.’

Het staal is discontinu thermisch verzinkt of 
sendzimir, dus continu, verzinkt. In het eerste 

geval is het korte tijd in vloeibaar zink gedom-
peld (ISO/EN1461); in het tweede geval is het 
voorverzinkt: het gaat dan na het walsen in 
een zinkbad om het staal te beschermen tegen 
corrosie (ISO 4998/EN10147). Vrogten: ‘Het staal 
krijgt vervolgens twee lagen poedercoating. De 
kleurlaag, die standaard zwart (RAL 9005) of wit 
(RAL 9010) is, wordt daardoor dikker en gaat 
langer mee.’

Vormgeving
De chique uitstraling zit hem niet alleen in de 
hoogwaardige materialen en chique kleurstel-
ling, maar ook in het ontwerp. Wat design nu 
eigenlijk is, daar valt moeilijk de vinger achter 
te krijgen. Toch weet iedereen design te her-
kennen in kleding of meubels. ‘Design is smaak-
gevoelig’, erkent Vrogten. ‘Maar onze verfijnde 
ontwerpen komen voort uit dertig jaar ervaring 
van onze eigen ontwerpers in buitenmeubi-
lair; dat is zichtbaar. De hoge kwaliteit moet 
terugkomen in het praktische gedeelte: zijn 
de meubels eenvoudig, maar stevig in elkaar 
te zetten? Zitten ze comfortabel? Ze moeten 
er magnifiek en uniek uitzien. We hebben een 

Op 14 juni was de lancering van Inter Design, 

een betaalbaar designmerk voor buitenmeubi-

lair. Het onderliggende concept heeft wat weg 

van dat van Ikea, maar dan op high-end niveau: 

design, maar toch eenvoudig, slim ontworpen 

en ongemonteerd, waardoor de buitenmeubels 

betaalbaar zijn. De verkoop loopt via hove-

niers. Wij spreken met Severin Vrogten van 

Inter Design over het nieuwe concept.
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breed assortiment, zodat er voor elke smaak 
iets te kiezen valt.’

Vijf lijnen
Inter Design heeft een breed assortiment, voor 
elk wat wils, van chique tot modern. Het merk 
biedt de lijnen Blocks, Fiber, Ligna, Laths en 
Elect.

De meubels uit de uitgebreide Blocks-lijn zijn 
slim opgebouwd: de onderstellen van deze 
serie zijn universeel toepasbaar. Hetzelfde 
onderstel kan voor zowel banken als poefen 
gebruikt worden, wat zorgt voor een uniforme 

uitstraling. De efficiënte productie hiervan 
zorgt er op zijn beurt voor dat Inter Design de 
buitenmeubels voor een interessante prijs kan 
aanbieden.
Fiber bestaat uit verschillende picknicktafels. De 
tafelbladen uit deze lijn zijn van HPL gemaakt, 
de zitting is naar keuze van HPL of iets exclusie-
ver ogend hout. Het Fiber-onderstel is evenals 
dat van Blocks universeel. Je kunt de poten 
ook aan elkaar koppelen om een langere set 
te maken. Vrogten: ‘Inter Design start met drie 
opties: een standaardopstelling voor acht per-
sonen, een hogere statafelopstelling met een 
zitje, zoals je wel ziet bij bedrijfsborrels, en een 

langere editie, waarbij bijna twee standaard 
Fiber-tafels aan elkaar gekoppeld zijn. De Fiber-
lijn is uit HPL gemaakt, zodat de meubels mak-
kelijk schoon te maken zijn, bijvoorbeeld na 
een bedrijfsborrel of nadat bezoekers van een 
recreatie- of pretpark eraan hebben zitten eten.’
Ligna is een sierlijk bankje met gebogen stalen 
strips, die het wat bewerkelijker maken, maar 
ook een exclusieve uitstraling geven.
Elect is een loungeset, bestaande uit een tuin-
bank, een tuinstoel en een samengevoegde 
loungeset met tuinbank, twee tuinstoelen 
en een loungetafel voor drankjes en snacks. 
De meubels zijn verkrijgbaar in een stalen 
uitvoering met zwarte poedercoating. ‘Elect 
is het paradepaard van Inter Design’, verklaart 
Vrogten. ‘Elect is het duurst, maar ook robuust, 
met zijn dikke staal, mooie houten balken en 
lange levensduur. Tegelijkertijd oogt Elect heel 
exclusief.’

De Laths, tot slot, is een wat klassieker bankje.

Ongemonteerde levering
Mede doordat de tuinmeubels van Inter Design 
ongemonteerd geleverd worden en de assem-
blage door de hovenier kan worden uitgevoerd, 
is de prijs aantrekkelijk. Het maakt ook het 
transport makkelijker; de meubels worden in 
een compact pakket afgeleverd. ‘Alle gaatjes in 
het staal en hout zijn voorgeboord. Hoveniers 
kunnen de tuinmeubels eenvoudig zelf in 
elkaar zetten. Deze vakmensen zijn alleskun-
ners: ze doen niet alleen bestrating en groen-
aanleg, maar zijn ook thuis in het bouwen van 
schuttingen, tuinhuizen, carports enzovoort. 
Het is voor hen een peulenschil om onze tuin-
meubels in elkaar te zetten.’

ACTUEEL
4 min. leestijd

Tuinbank Laths Comfort

Links: Fiber-bar, rechts: Fiber-eettafel met stoelen

HPL is makkelijk schoon te maken,  
bijvoorbeeld na een borrel in een 
bedrijfstuin of bij het afruimen van de 
tafel in een recreatie- of pretpark
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Ambassadeurs
Inter Design richt zich op particulieren in  
het hogere segment, evenals bedrijfstuinen en 
recreatieparken. Voor het bereiken van deze 
doelgroep schakelt Inter Design vakmensen in, 
hoveniers. ‘Zij hebben een neus voor kwaliteit en 
weten wat hun doelgroep wil’, zegt Vrogten. ‘Inter 
Design ziet hen als ambassadeurs en ondersteunt 
hen daarbij op verschillende manieren. Van al 
onze meubels zijn 3D-bestanden beschikbaar, 
zodat hoveniers ze eenvoudig kunnen meene-
men in hun tuinontwerpen. Daarnaast verstrekt 
Inter Design foldermateriaal. Ook buigen we ons 
over andere vormen van ondersteuning, want 
we vinden het belangrijk dat hoveniers zelf ook 
overtuigd zijn van de kracht van Inter Design-
producten. Als zij zich het Inter Design-verhaal 
eigen maken, zijn ze goede ambassadeurs.’
Hoveniers die als ambassadeur optreden, kun-
nen rekenen op een winstmarge. De zakelijke 
eindklant kan de buitenmeubels rechtstreeks 
via de webshop van Inter Design bestellen, 
maar hoveniers krijgen een aparte omgeving 
met inlogaccount in de webshop en ontvangen 
10 procent korting op de reguliere verkoopprijs.

Blocks-tuinbanken

Elect-loungeset

Hoveniers krijgen een aparte omgeving 
met inlogaccount in de webshop en 
ontvangen 10 procent korting

Tuinbank Ligna Comfort in witte uitvoering
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