Persbericht

Hollyhock - Preferably outside

Hollyhock makes furniture that prefers to be outside. Somewhere in the wild or in the
middle of the city. Being outside makes us smile and asks for colourful products. All

products are produced sustainable, to make sure we can keep enjoying the outside
lifestyle.

The Hollyhock products are Amsterdam Made. The wooden frames are handmade by a
small woodworking family business just above Amsterdam and upholstered in the
Hollyhock workshop. The wood is certiﬁed beechwood from Luxembourg. The 100%
Sunbrella fabric is a very durable water-resistant and breathable outdoor fabric,

offering the rich look and feel of cotton, without fading or degrading. It’s easy to clean

and can last a lifetime. The products are foldable and will only take up little space on a
balcony or garden shed.

The chair is available in the colours: deep orange, petrol and cornﬂower blue
Recommended price Hollychair: €359,-

Recommended price Hollyhocker: €79,-

Hollyhock - Preferably outside

Hollyhock maakt meubels die het liefste buiten zijn. Ergens in het wild of juist midden in
de stad. Buiten zijn maakt ons vrolijk en daar horen kleurrijke producten bij. De

producten worden duurzaam en eerlijk gemaakt, zodat we kunnen blijven genieten van
het buitenleven.

Hollyhock producten zijn Amsterdam Made. De houten frames worden handgemaakt
door een familiebedrijf van houtbewerkers in een dorpje vlak boven Amsterdam. De
meubels worden gestoffeerd in de Hollyhock werkplaats. Het hout is gecertiﬁceerd

beukenhout uit Luxemburg. De 100% Sunbrella stof is een sterke waterafstotende en

ademende buitenstof, die niet verkleurt. De stof is goed schoon te maken en kan een

leven lang mee. De producten zijn inklapbaar en kunnen makkelijk worden opgeborgen
op je balkon of in je schuur.

De stoel is verkrijgbaar in de kleuren: diep oranje, petrol en korenbloemblauw.
Aanbevolen prijs Hollychair: €359,-

Aanbevolen prijs Hollyhocker: €79,-
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