STILFULD
OPBEVARING
TIL DIN
UDEOASE
Byd den kommende udesæson velkommen med en smart og stilfuld
opbevaringsløsning, der har plads til dine havehynder, tæpper og
meget mere. Stilrent skandinavisk design med et maskulint twist.

NYD
SOMMEREN

Komfortabel og stilfuld
Vi elsker den danske sommer. De solrige timer, hygge i haven og lune aftener på terrassen. Det er en
sæson med plads til afslapning på langs og nærvær
med familien. Vi rykker udenfor – til hyggehjørner i
haven og lækroge på terrassen. Vi indretter os med
lækre havemøbler og smukt tilbehør, der skaber ro
og stemning.
Gør sommeren til en leg med en smart og funktionel
opbevaringsløsning. Hos Altinii byder vi udesæsonen
velkommen med stilrent skandinavisk design –
skabt med rene linjer og kvalitetsmaterialer. Løsningen er både funktionel og smuk.

Smuk detalje, stor effekt
Bløde accessories understreger din stil – og de giver
hygge og komfort til din udeoase. Men, hvad gør du
med dine hynder, puder og tæpper, når duggen og
mørket falder på? Med en opbevaringsboks fra Altinii får du en praktisk og smuk opbevaringsløsning,
der beskytter dine udeaccessories i al slags vejr. Og
du sikrer, at de ser nye og flotte ud i lang tid. Du kan
også bruge boksen som en stilfuld siddeplads til to.
Designet er enkelt, tidsløst og elegant. Og passer
perfekt til det danske sommervejr.

SIZE SMALL
COLOR ANTRA ZINK

Kvalitet, håndværk og dansk design

SIZE SMALL
COLOR BLANK ZINK

Med opbevaringsboksen får du et møbel, der er gennemtænkt ned til den mindste detalje. Filosofien er
ligetil: form og funktion skal gå op i en højere enhed.
Du får derfor ikke bare en opbevaringsboks – du
bliver del af en holdning. Til design. Materialer. Og
godt håndværk.
Opbevaringsboksen er lavet af kvalitetsmaterialer i
et smukt design. Du behøver derfor ikke gemme den
væk i et redskabsrum eller skur. Men brug den som
en flot detalje i din udeindretning, året rundt.

SIZE SMALL
COLOR ANTRA ZINK

JUSTERBAR HØJDE: Alle fire ben på opbevaringsboksen
har rustfrie fødder, der kan justeres enkeltvis i højden, så
boksen står plant og dermed ikke vipper.

SMART OPBEVARING PÅ FÅ M2
Opbevaringsboksen fra Altinii er perfekt til altaner, kolonihavehuse og andre områder, der
kun har begrænset plads. Udover at give dig ekstra opbevaringsplads er boksen desuden
en behagelig og funktionel siddeplads for to, hvis du lægger et par flotte hynder på låget.

SIZE SMALL
COLOR BLANK ZINK

NEM AT RENGØRE: Indersiden
af boksen er lavet af birkefiner,
belagt med en slidstærk folie,
du nemt kan tørre af og rengøre.

ER UHELDET UDE:
Boksen er lavet af
kvalitetsmaterialer,
der er skabt til at
holde længe. Men
skulle uheldet være
ude, og en del bliver beskadiget, så
kan den udskiftes.

SIZE LARGE
COLOR ANTRA ZINK

Sådan blev
Altinii til…

PATINERES MED TIDEN: Opbevaringsboksen
er lavet af zink. Det naturlige materiale – blankt
såvel som mat - har et flot og unikt udtryk, der
bliver smukkere og smukkere med årene.

SIZE LARGE
COLOR KOBBER

ENKELT OG RÅT DESIGN
I Danmark kan vi noget helt særligt, når det kommer til at forene godt håndværk
med visionær formgivning. Det er Tom Schröter et godt bevis på. Med mere end
20 års erfaring som selvstændig tømrer kender Tom Schröter sit håndværk. Han
har brugt utallige timer i værkstedet på at forfine opbevaringsboksens design,
egenskaber og profiler. De visuelle og funktionelle detaljer taler deres eget tydelige sprog. Looket er maskulint, cool og råt, tilsat et let feminint twist.

FRA
IDE
TIL
MØBEL
”Hvad gør vi med vores havehynder?”
Det var spørgsmålet, der blev
starten på iværksættervirksomheden Altinii. Det skulle nemlig
vise sig, at løsningen ikke var
helt ligetil. Tom Schröter, der
er idemanden bag Altinii, havde
netop renoveret sin altan. Nye,
flotte havemøbler var på plads,
og pludselig manglede han og
familien et sted, hvor de kunne
opbevare hynderne til deres nye
møbler. Men det var ikke nemt
at finde en løsning, der levede
op til familiens krav til funktionalitet, design og kvalitet. Tom
besluttede derfor at tage sagen i
egen hånd.
”Vi ville have en funktionel og
flot løsning, der kunne stå på
altanen – uanset vejr og vind. Vi
ledte og ledte men kunne ikke
finde en løsning, der matchede
vores krav til form og funktion.
Jeg begyndte derfor selv at
udvikle en opbevaringsboks, der
udover at beskytte vores hynder,
også ville være en smuk detalje i
uderummet, fortæller han.
Langsomt begyndte ideen at
tage form. Og Altinii var født.
Altinii er skabt ud fra et konkret
behov og med et ønske om at
skabe et funktionelt møbel, der
er både smukt og praktisk.

DESIGNET
TIL DET
DANSKE
VEJR
Det danske vejr er uforudsigeligt. Den ene dag
skinner solen fra en skyfri himmel – den anden siler
regnen ned. Opbevaringsboksen er skabt til det danske vejr og kan stå ude både sommer og vinter.
Opbevaringsboksen er lavet af zink og fås i to forskellige størrelser. Den store model vejer 80 kg.
Den lille model vejer 50 kg. Du behøver derfor ikke
bekymre dig om, at boksen flyver væk i blæsevejr. Og
den selvhjulpne åbning sikrer, at du nemt kan åbne
låget, når du skal lægge hynder eller andet i boksen.
Opbevaringsboksen er lavet af zink og fås i fire
smukke farvenuancer. Vælg mellem Blank Zink, Quartz Zink, Antra Zink og kobber. Det naturlige metal
– blankt såvel som mat giver et flot og unikt udtryk,
der med årene vil få en smukkere og smukkere patina. En flot detalje til et personligt uderum med stil.

Slut med fugtige hynder
En lun sommerdag på terrassen er ovre, og du er
trækket indenfor. Først sent på aftenen opdager du,
at du har glemt at få dine havehynder ind. Duggen
har lagt sig, og dine hynder er blevet lidt fugtige. Ikke
noget problem.
Opbevaringsboksen har et skjult ventilationssystem,
der sørger for, at der kommer frisk luft til hynderne.
På den måde undgår du, at dine hynder forbliver
fugtige og får grimme fugtpletter.

SIZE SMALL
COLOR QUARTZ ZINK

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
Ekstra komfort
•
•
•
•

Selvhjulpen åbning, der gør det nemt at åbne låget
Skjult ventilation, der sikrer tørre hynder i al slags vejr
Justerbar højde, der sikrer, at boksen står plant
Nem at rengøre – helt uden brug af rengøringsmidler

Dimensioner
Small: H: 46 cm, B: 98 cm, D: 64 cm
Large: H: 65 cm, B: 137 cm, D: 70 cm

Vægt
Small: 50 kg
Large: 80 kg

Materialer
Forpatineret zink, kobber

Farver
Blank Zink, Quartz Zink, Antra Zink og kobber

Designer
Tom Schröter
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