
moderne vormgeving voor 365 dagen binnen & buiten



Hoekk geeft u de mogelijkheid om diverse zitelementen te koppelen.

Door gebruik te maken van meerdere opstellingen met de basiselementen 
kunt u een passend ontwerp creëren in de natuurlijke omgeving.

KENT U HOEKK ?
Hoekk is de naam van een meubellijn.
 
De grondgedachte bij dit ontwerp kwam voort uit de behoefte naar comfort  
en duurzaamheid in de buitenmeubel branche. 

Deze meubellijn bestaat reeds vanaf 1995 en is nog altijd een zeer gewild 
product. Wordt in Nederland geproduceerd en leverbaar in diverse 
samenstellingen en kleuren 

HOEKK  Primair & Pro
HOEKK  Lounge 
HOEKK  Volt

DUURZAAM

FUNCTIONEEL

MODULAIR
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TIJDLOOS

stel je eigen HOEKK   samen



stel je eigen HOEKK   samen



HOEKK Primair
HOEKK Pro

Het karakter van deze meubels heeft 
een moderne uitstraling.

De Primairlijn bestaat uit 
basisonderdelen die gecombineerd 
kunnen worden. Het geeft u de 
mogelijkheid om diverse zitelementen te 
koppelen, denk aan eettafel, ligbed en 
bijzettafels.

De Prolijn is multifunctioneel en vooral 
bruikbaar in openbare ruimtes, parken, 
campings en horeca.

De duurzame frames hebben een 
thermisch verzinkte behandeling gehad. 
Op verzoek kunnen alle RAL kleuren naar 
keuze geleverd worden.

Voor de zittingen is er een keuze tussen 
hout en solid surface.







“Nella is de oernaam waarmee deze meubellijn is begonnen, 

Anna eerste kleindochter ( vaars ) van Nella, Manda de tweede 

kleindochter ( kalfje ) van Nella, Olga komt uit een andere veestapel,  

Aaron 50 en 79 zijn nakomelingen van Olga, Bertus is de vader 

( stier ) van een nieuw geslacht, Ella is de dochter van Bertus, Janna 

is de zus van Nella, Coba is de stoere tweede zus van Nella. 

U kunt deze hele veestapel in uw tuin aantreffen als er 

voldoende ruimte aanwezig is.”

E.B. - T.d.V 2021

WAAROM Nella - Anna  - Manda  - Olga - 
Aaron - Janna - Coba - Bertus - Ella ?

De roots van ontwerper Ellen Brouwers liggen in 
Gemert, haar ouders hadden een agrarisch bedrijf. 
Ze vond een register van het stamboekvee in de 
nalatenschap van haar  familie (1945). De namen 
gebruikte zij voor deze serie. 



Kleurvisualisaties 
op aanvraag



HOEKK Lounge

De lounge opstelling past in een 
parkachtige tuin.   

Deze meubels zijn weer- en wind 
bestendig, zij staan 365 dagen in de 
open lucht, kortom alle seizoenen, 
een sierraad voor uw tuin.

De lounge is ook te leveren met 
plateau, voor alles wat u onder 
handbereik wilt hebben.

Voor de bekleding van de kussens 
is een uitgebreide kleur keuze 
aanwezig. Een bijpassende trolley is 
ontworpen voor uw opberggemak.

De duurzame frames hebben een 
thermisch verzinkte behandeling 
gehad. Op verzoek kunnen alle RAL 
kleuren naar keuze geleverd worden.



SIMEON HSIMEON W

SIMEON L



HOEKK Volt 

Lichtobjecten in moderne vormgeving.

Deze robuuste lampen - SIMEON en 
DAVINUS - Deze robuuste lampen 
hebben een industriële uitstraling. 
Deze zijn weer- en windbestendig.
De bijzondere afmetingen zijn de 
finishing touch voor sfeervolle 
buitenverlichting. 

SIMEON HIGH heeft een bijzondere 
afmeting (2.50 m)  
SIMEON LOW is de verkleinde 
uitvoering ( 50 cm h.) 
SIMEON WALL wanduitvoering in 
dezelfde stijl (60 cm) 

Op verzoek te voorzien van een RAL 
kleur naar keuze.

DAVINUS kan zowel staand als liggend 
geplaatst worden.

Uitvoering wordt standaard 
aangeboden in het materiaal
Polycarbonaat of Kerrock. 
Op verzoek ook in glas 

Volt is een ode aan de gloeilampenfabriek 
uit Tilburg (1909) 

DAVINUS

DAVINUS



CONTACT
Ellen Brouwers
Laarakkerweg 26
5061 JR Oisterwijk

T (+31)0651524493
E contact@hoekk.nl
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