
GEALUX ROARING TWENTIES COLLECTION
Gealux is dé specialist op het gebied van goed en comfortabel zitten. Design is voor het team van Gealux een perfecte combinatie van 
esthetiek, ergonomie, kwaliteit en comfort. De ontwerpers zijn constant op zoek naar de juiste balans tussen vorm en functionaliteit.

Fashion, stijl en innovatie komen 
heerlijk samen in de nieuwe 
Roaring Twenties collectie, be-
staande uit verschillende fau-
teuils, banken en tafels, die Hugo 
de Ruiter heeft ontworpen voor 
Gealux. “Een nieuw jaar 2020, 
in een nieuw decennium wordt 
een geweldig jaar om nieuwe 
inhoud te geven aan uw woon-
wensen. De samenleving en 
de omgeving zijn zeer snel aan 
het veranderen en dus zijn onze 
woonbehoeften daar ook aan 
onderhevig. Mensen worden niet 
kleiner, maar onze huizen wel. De 
Roaring Twenties collectie, com-
pacte meubels met een zeer 
goed zitcomfort en een verant-
woord gebruik van materialen is 
hét antwoord op de vraag naar 
kleinere meubels.”

MUSA
Musa is een compacte bank 
en bijpassende fauteuil. Ze is 
lichtvoetig door de Italiaans 
ogende slanke voet. De bank 
staat wat hoger op haar poten, 
dat voor een soort luchtigheid 
zorgt. De ronde lijnen geven 
een heerlijk comfort in de fau-
teuils en bank. U kunt zich lekker 
nestelen in een hoek. Musa kan 
worden uitgevoerd in 2 stofferin-
gen. Leer op de rug en stof aan 
de binnenkant kan worden ge-
maakt in Ton-sur-Ton, of in meer 
contrasterende kleuren. Een 
subtiele lederen bies zorgt voor 
een luxe detail.

ELLA, ANGELINA EN SOFIA 
Ella, Angelina en Sofia zijn mooie 
design stoelen met een verras-
sende relaxfunctie. “In mijn ont-

Carino 

Sofia en Angelina Carino en Marina 
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Musa en Lipari 

Gealux en ik gekeken of we ook 
een ligstoel met een gemotori-
seerde ondersteuning voor  een 
voetsteun konden maken met 
schommelconstructie en gekan-
telde hoofdsteun. Het resultaat 
is een prachtige sculptuur met 
veel comfort. Ella is de slanke 
versie, Angelina is de stoel met 
zachte bekleding en Sofia heeft 
een ronde rug. De stoel is ook 
verkrijgbaar met een eenvoudi-
ger kantelmechanisme met een 
handgreep.”

CARINO, MARINA EN LIPARI 
“Carino betekent letterlijk ver-
taald uit het Spaans: Mijn kleine 
schat.  Laat deze kleine fau-
teuil u verrassen met zijn heerlijk 
zachte en strelende comfort.” 
Hugo de Ruiter heeft meer dan 
40 jaar ervaring in het ontwer-
pen en ontwikkelen van prach-
tig en super zitcomfort en dat 
voel je. De hogere versie Marina 
is voor de liefhebbers van een 
iets meer actief zitcomfort met 
meer steun in de rug. Carino en 
Marina zijn beide beschikbaar 

met een vast frame of 
een draaibare versie. 
Lipari is een mooie set 
van koffie en bijzetta-
fels in hoogwaardige 
materialen. Door ver-
schillende combinaties 
van vormen, materi-
alen, maten en hoog-
tes kunt u een modern 

levend landschap in uw 
woonkamer creëren. Wilt 
u meer informatie, maak 

dan gebruik van de lezers-
servicekaart elders in dit maga-
zine, of surf naar www.gealux.nl

Hugo de Ruiter 

met Angelina

werpproces heb ik niet meteen 
gedacht aan een fauteuil. Ik wilde 
vooral een mooie vorm maken. 
Pas in tweede instantie hebben 


