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Nieuwe collectie 
Ben jij er klaar voor om kennis te maken met onze nieuwe collectie?
Een aantal nieuwe producten als een kapstok, garderobekast en
dressoir verwelkomen wij in onze collectie. Het kleurenpalet is
uitgebreid met verfrissende en pastelkleurige decorkleuren die
zorgen voor sfeer in een interieur.

Bekijk onze producten op: https://www.rosstucker.nl/onze-producten



Maak kennis met onze nieuwe collectie dat uitgebreid is met
nieuwe producten: Logs kapstok, garderobekast, Delft dressoir,
banken en treinbanken. Verfrissende en pastelkleurige tinten zijn
toegevoegd aan ons kleurenpalet. Deze kleuren kun je
combineren met onze bestaande decorkleuren en TON kleuren.
Wil jij andere mogelijkheden dan dat in deze brochure staat, neem
dan contact met mij op, dan gaan we er samen mee aan de slag!
Laat je inspireren en zullen we dan samen iets moois gaan
maken?

Online op de website onder het kopje: 'producten' kun je
kennismaken met onze gehele collectie zoals: tafels, stoelen,
banken, decorkleuren en TON kleuren. Elk product is voorzien van
een productomschrijving en diverse product- en sfeerfoto's.

Wat vind jij van onze nieuwe collectie?

  Linda Franken

Ross Tucker Projectinterieur



Dressoirs en kasten

Petalo





Een prachtige dressoir in een
softe tint. Dit dressoir heeft 1
legplank en 3 deuren. Genoeg
ruimte om je spullen in op te
bergen

Afmeting: 
120x20x40 cm 

Delft dressoir 

Bergamo TV-meubel
De Bergamo TV-meubel past in ieder
interieur. Dit TV-meubel beschikt
over 2 open vakken waar je vazen,
fotolijsten kunt neerzetten.

Afmeting: 
60x80x45 cm
60x100x45 cm

new



Wat is het fijn als alle kleding passen
in een kast. Deze kast is bevestigend
op een stalenframe dat het een stoer
maar elegant tintje geeft.

Afmeting:
140x90x50cm

Een prachtige vakkenkast met 4
planken. Genoeg ruimte om je
spullen in op te bergen.

Afmeting: 
180x50x35 cm

Limburg garderobekast

Bergamo vakkenkast

new

Welke decorkleur kies jij?





Nieuwe
Decorkleuren

Kleur geeft leven. Het bepaald
de sfeer en uitstraling in een
interieur. Kleur kan iets
accentueren, maar ook  laten
wegsmelten in de omgeving.
Welke kleur kies jij?



Chips fauteuil
Frame beuken naturel
Stof Garda 9301

Apricot nude
Onze nieuwe decorkleur 

Apricot nude

Halifax natuur

Lucie Koldová



Beton
Onze nieuwe decorkleur 

Eiken olie

Beton

White powder B.276



Onze nieuwe decorkleur 
Pistache

Pistache

Aqua nova moss

Halifax natuur

Alex Gufler

Alex Gufler

Again stoel
Pine green 

Again stoel
Turquoise green



Onze nieuwe decorkleur 
Karamell

Karamell

Freckle 5025 grapefruit

Rila eiken

Logs kapstok 

Merano stoel
eiken olie

Ginger yellow B.32
Alex Gufler



Salontafels

Een goed gekozen salontafel maakt het
interieur helemaal af. Met een salontafel heb je
altijd een hapje of een drankje binnen
handbereik.



Welke maat kies jij?

Kies de juiste grootte
van de salontafel.

De salontafel: rond of
vierkant?

Welk materiaal kies jij?

Kies je kleur: apricot nude,
pistache, karamell of de
andere decorkleuren.

Het samenstellen van 
je salontafel



Deze salontafel uit de Limburg-
serie is een veelgebruikte tafel in
vrijwel elk interieur. 

Afmeting:
38x57x57 cm
45x110x60 cm

Door de dynamische rand aan
de ene kant van het tafelblad
kunnen de salontafels netjes
langs een muur.

Afmeting:
Diverse afmetingen mogelijk

Limburg salontafel

Koffietafel YYYnew

Alex Gufler



De Slash salontafel is een
veelgebruikte tafel die past in
vrijwel elk interieur. Handig en
stijlvol in de woonkamer.

Afmeting: 
Doorsnee  70 cm
Hoogte      45 cm 

Slash salontafel

Pisa bijzettafeltje
Deze Pisa bijzettafel is overal
inzetbaar. Zet er eentje naast je
bank of gebruik er meerdere
om je salontafel te vervangen.

Afmeting: 
Doorsnee 40 cm
Hoogte 45 cm

Welke kleurcombinatie kies je?



 collectie

Merano

Again

Merano



''Houten stoelen 
en tafels. Al
generaties lang
hand gemaakt ".

Merano

Merano



Kies je kleur uit!

Stoel Again
Ocean Blue B37

Merano stoel
Eiken olie

Merano armstoel
Eiken olie

Valencia stoel
Nude pink B40 Silverguard

Stoel 811
Baby blue B48

Banana stoel
Ashy blue B55

Natural
B39

Honey 
B116

Coffee 
B4

Dark 
chocolat

B112

Dark 
Wenge
B105

Nougat
B114

Granite
B115

Black
grain
B123

White
powder

B276

Antique
Classic
B130/A

Sandy 
beige 

B31

Ginger
yellow

B32

Ocean 
blue
B37

Grey 
shadow

B38

Nude 
pink
B40

Salmon
pink
B41

Coral
orange

B42

Ruby
red
B43

Creamy
yellow

B44

White
B20

Aqua
green

B45

Turquoise
green

B46
 

Pine
green

B47
 

Baby
blue
B48

 

Cloud 
grey
B49

Moon 
grey
B50

Blue
berries

B52

Opal
blue
B53

Mountai
n

fjord
B54

Alex Gufler YonohAlex Gufler

Alex Gufler



De Logs kapstok wordt
gemaakt van beukenhout 
of eikenhout dat van hoge
kwaliteit is. Deze kapstok

past in elk
interieur,doordat deze te
verkrijgen is in frisse en
leuke kleuren. Dus ga je
gang en hang het aan je

muur!

Logs kapstok

new

Advies verkoopprijs:
beuken                               €48,00
beuken in pigment kleur  €64,00
eiken                                   €74,00
eiken in pigment kleur      €90,00

 
Büro famos



Banken

Beton

Rocky
hanglamp

Lomfy bank



Adore beige 05

Lomy bank



De schuine armleuningen creeren
een gedurfde en modieuze
elegantie, terwijl  de slanke poten
het een beetje een minimale
draai geven waardoor dit stuk
comfort overal in een ruimte past.
 
Afmeting: 
Hoogte  87 cm
Diepte   53 cm

Diverse afmetingen en kleuren
mogelijk vraag naar de
mogelijkheden.

De grote elementen van de
Salmo geven het gevoel van
betrouwbaarheid en klasse. De
afgeronde hoeken zorgen voor
een uitnodigde uitstraling.

Afmeting: 
Hoogte   86 cm
Diepte    59 cm

Diverse afmetingen en kleuren
mogelijk vraag naar de
mogelijkheden.

Kaynon bank

Salmo bank



De Rumba wandbank is uiterst
inzetbaar efficiënt en daardoor
goed inzetbaar in diverse ruimtes
als de woonkamer. De wandbank
kan bekleed worden met
kunstleer, leer of stof.

Afmeting: 
Hoogte   70 cm
Diepte    60,5 cm

Diverse afmetingen en kleuren
mogelijk vraag naar de
mogelijkheden.

Rumba 

De Next wandbanken zijn
uiterst efficiënt en daardoor
goed in te zetten in
multifunctionele ruimtes.

Afmeting: 
Hoogte   100 cm
Diepte     45  cm

Diverse afmetingen en kleuren
mogelijk vraag naar de
mogelijkheden.

Next wandbank
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info@rosstucker.nl
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