
inhale
the outdoor.



“Van alle dingen is eenvoud 
het moeilijkst na te bootsen”



De passie voor hedendaagse designproducten en de rijke 

ervaring met metaalbewerking waren de perfecte mix 

voor de geboorte van Ozzie, een collectie van no nonsense 

meubelen.

Omdat onze producten jaar op jaar voor plezier zouden 

zorgen, kiezen wij er voor niet met een jaarlijkse collectie te 

werken , maar met een permanente collectie waarbij ook 

de kleinste artikelen met de grootste zorg voor design en 

functionaliteit ontworpen worden.

Last but not least, de mooiste objecten zijn meestal de een- 

voudigste. Schoonheid door eenvoud is onze leuze. Al deze 

eigenschappen samen maken van Ozzie een kwaliteitsproduct. 

Kathleen & Tom.

over ons.
over ozzie.





sid. Sid, onze loungeset is eenvoudig alsook ingenieus. Eenvoudig omdat hij beschikbaar is  

in 3 modules: single, double en triple. met of zonder rugleuning. Ingenieus omdat alle 

modules gecombineerd kunnen worden naar wens.





sid single seater

€ 750

sid double seater  

€ 1125

sid triple seater    

€ 1545

Sid backplate       € 215

Sid kussenset (1 x zit, 1 x rug, 1 x deco)    € 485

Sid hoekkussenset (1 x zit, 2 x rug klein + groot, 2 x deco) € 675

Sid winterhoes single      € 90

Sid winterhoes double      € 170

Sid winterhoes triple      € 260

lengte: 80 cm

diepte: 80 cm

hoogte: 67 cm

(26 cm hoog zonder optionele leuning)

lengte: 160 cm

diepte: 80 cm

hoogte: 67 cm

(26 cm hoog zonder optionele leuning)

lengte: 240 cm

diepte: 80 cm 

hoogte: 67 cm

(26 cm hoog zonder optionele leuning)

framekleur

RAL 9016 ST (wit)

framekleur

RAL 9006 ST (alu grijs)

framekleur

RAL 7021 ST (grafiet)

wit kussen beige kussen grafiet kussen





tope. Tope is onze multifunctionele bank waarop u heerlijk kan relaxen, maar tegelijkertijd ook 

als opbergplaats kan dienen. Voeg het op maat gemaakte kussen toe aan onze bank en 

u heeft een ideale zitplaats voor 3 personen. Take a seat & relax! Daarnaast kan onze 

allrounder zowel dienen om uw hout te stockeren in de winter als om uw drankjes in te 

zetten in de zomer. Voor de allerkleinsten kan het zelfs als een ideale tafel dienen om op 

een zonnige dag aan te eten of gewoon wat te kleuren. En bovenal is Tope ongetwijfeld 

de eyecatcher in uw tuin. Kortom, Tope heeft het allemaal!





Tope    

€ 2895

Tope kussen

€ 285

hoogte: 35 cm

diameter: 150 cm

framekleur

RAL 9016 ST (wit)

wit kussen zwart kussen

framekleur

RAL 9005 (zwart)





gmak. Gmak is een comfortabele kruk. De buiging in het hout zorgt voor een natuurlijke 

zithouding en een aangenaam gevoel. Daarnaast is Gmak ook zeer licht en een-

voudig te verplaatsen. Op een zomerse barbecue is Gmak de ideale kruk om u bij 

de groep te zetten. Of plaatst u liever de kruk in de kinderkamer? Het kan allemaal. 

Dus, een echt gemak om in huis te hebben!





gmak 1.0

(1-zit tabouret met hout)

€ 385

hoogte: 43 cm

breedte: 40 cm

diepte: 30 cm

framekleur

RAL 9016 ST (wit)

framekleur

RAL 9006 ST (alu grijs)

framekleur

RAL 7021 ST (grafiet)





basil. Wij stellen u graag Basil voor ! Je zou het ook een plantenbak 2.0 kunnen noemen. Basil 

is er in diverse afmetingen en wordt vervaardigd in 3mm dik aluminium. De plaatsing en 

afregeling is kinderspel door de regelbare RVS stelvoeten.



basil vierkant

I - standaard:

600 / 600 / 400 mm € 645

800 / 800 / 500 mm € 935

1000 / 1000 / 600 mm € 1305

II - standaard high:

600 / 600 / 900 mm € 1085

800 / 800 / 1000 mm € 1470

1000 / 1 000 / 1100 mm € 1915

III - standaard large:

1500 / 1500 / 500 mm € 1945

2000 / 2000 / 500 mm  € 2805

IV - standaard large high:

1500 / 1500 / 1000 mm € 2780

2000 / 2000 / 1000 mm € 3870



kleur

RAL 9016 ST (wit)

kleur

RAL 9006 ST (alu grijs)

kleur

RAL 7021 ST (grafiet)

basil rechthoek

I - standaard:

2000 / 500 / 600 mm € 1565

1500 / 500 / 500 mm € 1180

1000 / 500 / 400 mm € 790

II - standaard high:

2000 / 500 / 1100 mm € 2285

1500 / 500 / 1000 mm € 1790

1000 / 500 / 900 mm € 1265

III - standaard large:

1500 / 750 / 500 mm € 1370

2000 / 1000 / 500 mm € 1870

IV - standaard large high:

1500 / 750 / 1000 mm € 2045

2000 / 1000 / 1000 mm € 2645

basil kolom

300 / 300 / 900 mm € 705

400 / 400 / 1000 mm € 895

500 / 500 / 1200 mm € 1180



atelierstraat 11

8820 torhout

info@ozzie.be

+32 (0)497 12 34 91 ozzie.be

Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW.

De kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

© Alle rechten voorbehouden.


