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良い

TSUBASA Aluminium lounge chair kleur: frame Black, rope Black, cushion Flax prijs € 649
Ook verkrijgbaar in: frame Black, rope Natural, cushion Soil. 

翼

YOI | SPRENDLINGENPARK 36 | 5061 JV OISTERWIJK NL | + 31 (0)13 528 88 66 | INFO@YOI-FURNITURE.COM | WWW.YOI-FURNITURE.COM

Tsubasa betekent vleugel. Deze fauteuil met zijn kenmerkende gebogen Tsubasa betekent vleugel. Deze fauteuil met zijn kenmerkende gebogen 
rugleuning is een comfortabele lounge chair, die heel goed combineert  rugleuning is een comfortabele lounge chair, die heel goed combineert  
bij de eiland sets uit de Yoi collectie.bij de eiland sets uit de Yoi collectie.

YOI, inspired by relaxation. At Yoi, sitting comfort is 
the focus. European design with a touch of oriental 
mystique. Exclusive application of high-quality materials.
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TAIYO

FUNSUI

Taiyo betekent zon. Het zitcomfort Taiyo betekent zon. Het zitcomfort 
is uitmuntend, door zijn extra hoge is uitmuntend, door zijn extra hoge 
rugleuning voorzien van verticale rugleuning voorzien van verticale 
ronde aluminium spijlen.ronde aluminium spijlen.

Funsui betekent fontein. De kracht van stromend water  Funsui betekent fontein. De kracht van stromend water  
brengt energie en gelukzaligheid. Kom tot rust en voel u  brengt energie en gelukzaligheid. Kom tot rust en voel u  

als herboren door het super comfort.als herboren door het super comfort.

Aluminium corner set XL with teak inlays, 275x345x90 cm  
+ coffee table with teak top 130x75 cm setprijs € 3299 

Kleur: frame Black/Teak, cushion Flax

太陽

噴水

Aluminium set: 
• 1x 3 seater 207x95 cm
• 2x lounge chair 101x95 cm
•  1x coffee table 120x60x30 cm  

with teak top
• 1x coffee table 78x78x40 cm  
setprijs € 2795
Kleur: frame Black, cushion Flax

In de sfeerfoto afgebeelde Island Taiyo 
prijs € 269
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WAKAI

ISHI

ZEN

Wakai betekent jong. Nieuw, fris, eigentijds, modern en strak Wakai betekent jong. Nieuw, fris, eigentijds, modern en strak 
vormgegeven tafel, die met veel stoelen te combineren is. Daarnaast is de vormgegeven tafel, die met veel stoelen te combineren is. Daarnaast is de 
bijpassende rugloze bank goed te combineren met deze tafel.bijpassende rugloze bank goed te combineren met deze tafel.

Aluminium dining table with teak top 236x100 cm prijs € 999
Backless bench with teak top 217x45 cm prijs € 579

Kleur: frame Black/Teak
Ook verkrijgbaar in: frame Dark Grey/Teak of White/Teak

Ishi betekent in Japans steen. Deze serie is alsof het Ishi betekent in Japans steen. Deze serie is alsof het 
uit een steen is gebeeldhouwd. De lamellen structuur uit een steen is gebeeldhouwd. De lamellen structuur 

heeft een oosters tintje.heeft een oosters tintje.

Aluminium stackable lounger prijs € 469
Kleur: frame Black, rope Natural

Ook verkrijgbaar in: frame Black, rope Black,  
frame Black, rope Dark Grey,  
frame Dark Grey, rope Green,  
frame White, rope Light Grey 

Hokan lounger side table 40x40 cm prijs € 129
Kleur: Black

Ook verkrijgbaar in: Dark Grey of White

Deze tafel geeft de balans weer tussen werk Deze tafel geeft de balans weer tussen werk 
en ontspanning. Dit komt tot uitdrukking in zijn en ontspanning. Dit komt tot uitdrukking in zijn 
symetrische onderstel, waar de ondebreking zit symetrische onderstel, waar de ondebreking zit 
tussen de verticale geplaatste zuilen.tussen de verticale geplaatste zuilen.

Table 300x100 cm prijs € 2599
Ook verkrijgbaar in 240x100 cm prijs € 2299

Ishi stackable dining chair prijs € 169
Kleur: frame Black, rope Natural

Ishi seat cushion prijs € 19,95

Kleur: Soil

若い

石

禅 
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NATSU

TEEBURU

Aluminium corner set 350x300x100 cm:
• 3 x single sofa module 100x100 cm  
• 1 x corner module 100x100 cm  
• 1 x island module 100x100 cm  
• 1 x coffe table S with teak inlay 100x54 cm  
• 1 x coffee table L with teak inlay 100x100 cm  
setprijs € 3499

Kleur: frame Black, rope Dark Grey, cushion Dark Grey

In de sfeerfoto afgebeelde Tsubasa lounge chair prijs € 649
Kleur: frame Black, rope Dark Grey, cushion Dark Grey

Teeburu betekent tafel. Deze serie  Teeburu betekent tafel. Deze serie  
heeft een krasbestendig heeft een krasbestendig HPLHPL  
bovenblad en een aluminium onderstel.bovenblad en een aluminium onderstel.

Aluminium table HPL 300x100 cm  
prijs € 1399
Kleur: Black/Concrete 

Ishi stackable dining chair prijs € 169
Kleur: frame Black, rope Dark Grey

Ishi seat cushion prijs € 19,95

Kleur: Dark Grey

夏

テーブル

Natsu betekent zomer in het Japans. Nooit meer winter. Natsu betekent zomer in het Japans. Nooit meer winter. 
Deze comfortabele modulaire serie heeft een oriëntaals Deze comfortabele modulaire serie heeft een oriëntaals 
lijnenspel in de teak inlays van de coffee table S en L.lijnenspel in de teak inlays van de coffee table S en L.

Extra single sofa module Natsu ter uitbreiding van 
de set of te gebruiken als lounge chair prijs € 599

   Close Up:
HPL blad Concrete
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KAZOKU
Kazoku betekent familie. Familie is in Japan erg belangrijk. Kazoku betekent familie. Familie is in Japan erg belangrijk. 
Kinderen en hun ouders blijven verbonden. Het ultieme gevoel Kinderen en hun ouders blijven verbonden. Het ultieme gevoel 
van samen zijn en ontspannen kan in deze schitterende lounger. van samen zijn en ontspannen kan in deze schitterende lounger. 
Deze lounger is goed te combineren met de eiland series Yuwaa.Deze lounger is goed te combineren met de eiland series Yuwaa.

Aluminium lounger with wheels 201x75 cm prijs € 579
Kleur: frame Dark Grey, cushion Dark Grey
Ook verkrijgbaar in: frame White, cushion Light Grey of  
frame Black, cushion Flax

家族

YUWAA
Yuwaa is Japans voor fusie. Diverse materialen zijn Yuwaa is Japans voor fusie. Diverse materialen zijn 
gecombineerd in deze serie met de juiste dosering.  gecombineerd in deze serie met de juiste dosering.  
De kunst van het weglaten, modern met een vleugje  De kunst van het weglaten, modern met een vleugje  
oriëntaals.oriëntaals.

Aluminium corner set XL with teak inlays,  
345x275x90 cm + coffee table with teak top  
130x75 cm setprijs € 2999

Kleur: frame Dark Grey/Teak, cushion Dark Grey
Ook verkrijgbaar in: frame White, cushion Light Grey

融和
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MIZU

ARASHI

MIZU
Mizu betekent water. Glasheldere ontwerpen, die zeer goed  Mizu betekent water. Glasheldere ontwerpen, die zeer goed  
bruikbaar zijn bij het zwembad of aan zee.bruikbaar zijn bij het zwembad of aan zee.

Aluminium stackable lounger 200x70 cm prijs € 399
Kleur: frame White, textilene Light Grey

Ook verkrijgbaar in: frame Black, textilene Black of  
frame Dark Grey, textilene Carbon

Hokan lounger side table 40x40 cm prijs € 129
Kleur: White

Ook verkrijgbaar in: Dark Grey of Black

水

水
Aluminium stackable dining chair with teak armrests prijs € 189

Kleur: frame White, textilene Light Grey

Ook verkrijgbaar in: frame Black, textilene Black of  
frame Dark Grey, textilene Carbon

Arashi staat voor storm. Dit betekent niet altijd onheil, maar juist  Arashi staat voor storm. Dit betekent niet altijd onheil, maar juist  
een frisse bries, die schoonmaakt en nieuwe energie brengt.een frisse bries, die schoonmaakt en nieuwe energie brengt.

Aluminium dining table with teak top 169x90 cm prijs € 599
Kleur: White/Teak 

Ook verkrijgbaar in: Dark Grey/Teak of Black/Teak
Ook verkrijgbaar in: 220x100 cm prijs € 799

Hokan tray 55x40 cm prijs € 69
Kleur: White

Ook verkrijgbaar in: Dark Grey of Black

嵐
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OOKII

WAKAI

Ookii betekent in het Japans groot. De afmetingen van deze set zijn XXL.  Ookii betekent in het Japans groot. De afmetingen van deze set zijn XXL.  
Het comfort is uitmuntend. Het is XXL genieten in deze XXL lounge serie.Het comfort is uitmuntend. Het is XXL genieten in deze XXL lounge serie.

Aluminium set:
• 2 x lounge chair XL 105x106 cm 
• 1 x sofa 3 seater 220x106 cm
• 1 x coffee table 150x80 cm setprijs € 3299setprijs € 3299
Kleur: frame White, cushion Light Grey

Wakai betekent jong. Nieuw, fris, eigentijds,  Wakai betekent jong. Nieuw, fris, eigentijds,  
modern en strak vormgegeven tafel, die met modern en strak vormgegeven tafel, die met 

veel stoelen te combineren is. Daarnaast is de veel stoelen te combineren is. Daarnaast is de 
bijpassende rugloze bank goed te  bijpassende rugloze bank goed te  

combineren met deze tafel.combineren met deze tafel.

Aluminium dining table with teak top 
236x100 cm prijs € 999prijs € 999   

Kleur: White/Teak  
Ishi aluminium stackable dining chair prijs € 169prijs € 169

Kleur: frame White, rope Light Grey 

大きい

若い

Vuil- en waterafstotende kussens  
(zie pagina 12)

Lounge chair prijs € 799prijs € 799
Sofa 3 seater prijs € 1299prijs € 1299
Coffee table 150x80 cm prijs € 649prijs € 649

Ook verkrijgbaar in: frame Dark 
Grey, cushion Dark Grey
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KAIHOU

Kaihou betekent open in het Japans. De structuur van de onderstellen geeft Kaihou betekent open in het Japans. De structuur van de onderstellen geeft 
ruimte en rust. Een strak lijnenspel met een solide teakhouten bovenblad. ruimte en rust. Een strak lijnenspel met een solide teakhouten bovenblad. 

Aluminium table oval 260x122 cm prijs € 2299prijs € 2299
Kleur: Black/Teak

Dining chair Youkou prijs € 299prijs € 299
Kleur: frame Black, cushion quick dry foam Sunbrella® Flanelle Grey

開放

KAIHOU
Table 240x100 cm prijs € 1899prijs € 1899
Kleur: Black/Teak 

Backless bench 240x45 cm prijs € 849prijs € 849
Kleur: Black/Teak

Wasabi dining chair prijs € 199prijs € 199
Kleur: frame Black, rope Natural

開放
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YASASHII

YASASHII

YASASHII

Aluminium/Teak corner set XL 270x350x90 cm prijs € 6995prijs € 6995
Kleur: Black/Teak, cushion quick dry foam silk Grey Olefin

Lounge chair prijs € 1399prijs € 1399
Zen coffee table teak 160x80 cm prijs € 1349prijs € 1349

Aluminium/Teak divan set  
280x160/90 cm prijs € 4995prijs € 4995
Kleur: Black/Teak, cushion quick dry  
foam silk Grey Olefin

Coffee table 80x80 cm prijs € 399prijs € 399

Yasashii betekent gemakkelijk. Dat is precies wat  Yasashii betekent gemakkelijk. Dat is precies wat  
deze serie is. Een oogstrelende combinatie van quick  deze serie is. Een oogstrelende combinatie van quick  

dry foam all weather kussens en het zwarte frame  dry foam all weather kussens en het zwarte frame  
met teakhouten accenten.met teakhouten accenten.

Aluminium/Teak divan left/right 160x200 cm prijs € 4990prijs € 4990
Kleur: Black/Teak, cushion quick dry foam silk Grey Olefin

易しい

易しい

易しい



Aluminium set:
• 2 x lounge chair 89x65 cm  
• 1 x sofa 3 seater 167x65 cm

• 1 x coffee table Ki round with teak top setprijs € 2950
Kleur: frame Black, rope Dark Grey, cushion Dark Grey

Ook verkrijgbaar in: frame Dark Grey, rope Green, 
cushion Light Grey

Haru betekent lente. Deze stoere onverwoestbare Haru betekent lente. Deze stoere onverwoestbare 
teakhouten tafel heeft een v vormig onderstel.teakhouten tafel heeft een v vormig onderstel.

Dining table 300x100 cm prijs € 2599
Umi dining chair prijs € 399

UMI

HARU

海

春

THE YOI POST  #0310



Aluminium daybed 167x159 cm prijs € 1599
Kleur: frame Dark Grey, rope Green,  
cushion Light Grey 

Ook verkrijgbaar in: frame Black,  
rope Dark Grey, cushion Dark Grey

Side table Ki with teak top ø 60 cm  
prijs € 279

Ook verkrijgbaar: side table Ki with  
teak top 50x50 cm prijs € 259

UMI

UMI

海

海
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Umi betekent zee, met al haar geheimen en bodemschatten. Deze Umi betekent zee, met al haar geheimen en bodemschatten. Deze 
serie is mystiek en ondefinieerbaar met zijn fijne lamellenstructuur serie is mystiek en ondefinieerbaar met zijn fijne lamellenstructuur 
van het rope, dat meerdere malen wordt onderbroken. De coffee van het rope, dat meerdere malen wordt onderbroken. De coffee 
en side table Ki hebben een bijpassende smalle teak latten en side table Ki hebben een bijpassende smalle teak latten 
structuur. Uniek in design en vooral heel mooi.structuur. Uniek in design en vooral heel mooi.

Aluminium set:
• 2 x lounge chair 89x65 cm  
• 1 x sofa 3 seater 167x65 cm
• 1 x coffee table Ki with teak top 125x65 cm setprijs € 2895
Kleur: frame Dark Grey, rope Green, cushion Light Grey

Ook verkrijgbaar in: frame Black, rope Dark Grey,  
cushion Dark Grey



Midori staat voor de kleur groen.  Midori staat voor de kleur groen.  
Groen van de natuur, rust, ruimte en relaxen.  Groen van de natuur, rust, ruimte en relaxen.  
Deze comfortabele serie heeft veel Deze comfortabele serie heeft veel 
onderdelen, die u onderling kunt combineren onderdelen, die u onderling kunt combineren 
tot een eigen ideale opstelling.  tot een eigen ideale opstelling.  
‘Inspired by relaxation’ in optima forma.‘Inspired by relaxation’ in optima forma.

Aluminium corner set 340x260 cm:   
• 1 x chaise longue left 
• 1 x chaise longue right 
• 1 x corner module 
• 1 x middle module setprijs € 2249 
Kleur: frame Dark Grey, cushion Dark Grey

Coffee table with teak top 140x75 cm  
prijs € 450

Lounge chair 80x91 cm prijs € 449 

Aluminium corner set 260x260 cm 
• 1 x chaise longue left 

• 1 x chaise longue right 
• 1 x corner module setprijs € 1799 

Kleur: frame White, cushion Light Grey

Coffee table with teak top 75x75 cm prijs € 350

MIDORI

緑

THE YOI POST  #0312

Water repellent 
cushions by YOI
De spun acrylic stoffen van de kussens uit de Yoi collectie 
zijn vuil- en water afstotend, waardoor regendruppels 
geen bezwaar zijn omdat de kussens snel weer opdrogen. 
Daarnaast is het omstoten van een glas wijn, frisdrank of 
een kop koffie ook geen probleem. U kunt dit namelijk 
heel eenvoudig met een droge doek verwijderen. Doordat 
de kussens voorzien zijn van een ritssluiting, kunt u 
indien noodzakelijk de hoezen wassen. Maak hiervoor 
gebruik van een koud wasprogramma. Voor overige 
wasvoorschriften, zie waslabel in het kussen. 



MIDORI
Aluminium sofa 2 seater 174x91 cm prijs € 899  
Sofa 3 seater 245x91 cm prijs € 1099  
Lounge chair 80x91 cm prijs € 449
Ottoman 66x66 cm prijs € 269 
Coffee table with teak top 140x75 cm prijs € 450 
Coffee table with teak top 75x75 cm prijs € 350 
Kleur: frame White, cushion Light Grey

Ook verkrijgbaar in: frame Dark Grey,  
cushion Dark Grey

緑
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TORI

ARASHI

Tori betekent vogel. Naast vissen zijn vogels belangrijke dieren die veel worden afgebeeld in de Japanse kunst.  Tori betekent vogel. Naast vissen zijn vogels belangrijke dieren die veel worden afgebeeld in de Japanse kunst.  
Deze lounge serie heeft teak afwerking op de eilanden en salontafels.Deze lounge serie heeft teak afwerking op de eilanden en salontafels.

Aluminium corner set 325x255 cm with teak inlays + coffee table with teak top 128x78 cm setprijs € 1699 
Kleur: frame Black/Teak, cushion Smooth Grey 

In de sfeerfoto afgebeeld Kome lounge chair prijs € 269
Kleur: frame Black, rope Dark Grey, cushion Dark Grey  
Ook verkrijgbaar in: frame White, rope Light Grey, cushion Light Grey of frame Dark Grey, rope Green, cushion Light Grey

Arashi staat voor storm. Dit betekent niet altijd onheil, Arashi staat voor storm. Dit betekent niet altijd onheil, 
maar juist een frisse bries, die schoonmaakt en nieuwe maar juist een frisse bries, die schoonmaakt en nieuwe 
energie brengt.energie brengt.

Aluminium dining table with teak top 76x76 cm  
prijs € 399
Kleur: Dark Grey/Teak

Ook verkrijgbaar in: White/Teak of Black/Teak

Ishi stackable dining chair prijs € 169
Kleur: frame Dark Grey, rope Green 

Ishi seat cushion prijs € 19,95

鳥 

嵐 
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Aluminium dining table with teak 
top 220x100 cm prijs € 799
Kleur: Dark Grey/Teak

Ook verkrijgbaar in: White/Teak of 
Black/Teak

De stapelbare ligbedden zijn fraai vormgegeven en De stapelbare ligbedden zijn fraai vormgegeven en 
zowel met als zonder kussen zeer comfortabel. De zowel met als zonder kussen zeer comfortabel. De 
bijzettafel kan perfect worden aangeschoven aan bijzettafel kan perfect worden aangeschoven aan 
deze ligbedden.deze ligbedden.

ARASHI

HOKAN

嵐

補完

15

Mizu betekent water. Glasheldere Mizu betekent water. Glasheldere 
ontwerpen die zeer goed bruikbaar ontwerpen die zeer goed bruikbaar 
zijn bij het zwembad of aan zee.zijn bij het zwembad of aan zee.

Aluminium stackable dining chair 
with teak armrests prijs € 189
Kleur: frame Dark Grey, textilene 
Carbon 

Ook verkrijgbaar in: frame Black, 
textilene Black of frame White, 
textilene Light Grey

MIZU
水

inspired by relaxation

Hokan lounger prijs € 299
Kleur: frame Dark Grey, 

textilene Carbon 

Ook verkrijgbaar in: frame 
White, textilene Light Grey

Hokan lounger  
side table prijs € 129

Kleur: Dark Grey

Ook verkrijgbaar in:  
Black of White

Hokan lounger cushion prijs € 129
Afgebeeld van links naar rechts: Light Grey, Flax, Dark Grey, Soil
Ook geschikt voor de loungers Ishi en Mizu



TEEBURU YOUKOU
テーブル 陽光
Teeburu betekent tafel. Deze serie heeft  Teeburu betekent tafel. Deze serie heeft  
een krasbestendig een krasbestendig HPLHPL bovenblad en een  bovenblad en een 
aluminium onderstel.aluminium onderstel.

Aluminium table HPL oval 240x120 cm  
prijs € 1299
Kleur: frame Black/Concrete

Dining chair prijs € 299
Kleur: frame Black, cushion quick dry foam 
Sunbrella® Heather Beige

Ook verkrijgbaar in: frame Black, cushion 
quick dry foam Sunbrella® Flanelle Grey 
of frame Black, cushion quick dry foam 
Sunbrella® Almond Green
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Black/Heather Beige

Black/Almond Green

Black/Flanelle Grey

   Close Up:
HPL blad Concrete



YOUKOU
陽光

Youkou betekent zonnig. Bekijk het leven van de zonnige kant. Geniet van de Youkou betekent zonnig. Bekijk het leven van de zonnige kant. Geniet van de 
ronde vormen van deze serie. De Sunbrella® bekleding is all weather, dus ook ronde vormen van deze serie. De Sunbrella® bekleding is all weather, dus ook 
hier geldt na regen komt zonneschijn.hier geldt na regen komt zonneschijn.

Lounge chair prijs € 649
Kleur: frame Black, cushion quick  
dry foam Sunbrella® Flanelle Grey

Teeburu coffee tables 60 cm prijs € 249
75 cm prijs € 399 Kleur: Black/Travertin

17inspired by relaxation

Lounger prijs € 849
Kleur: frame Black, cushion quick 
dry foam Sunbrella® Almond Green

   Close Up:
HPL blad Travertin

   Ook verkrijgbaar in:
HPL blad Concrete



TEEBURU KOME
テーブル 米
Teeburu betekent tafel. Deze serie heeft een krasbestendig Teeburu betekent tafel. Deze serie heeft een krasbestendig 
HPLHPL bovenblad en een aluminium onderstel. bovenblad en een aluminium onderstel.

Low dining table 240x100x71 cm, frame Black prijs € 999
Ook verkrijgbaar als dining table 240x100x76 cm prijs € 999

Kome betekent rijst. In het Japans een heel Kome betekent rijst. In het Japans een heel 
belangrijk ingrediënt in de Japanse keuken.belangrijk ingrediënt in de Japanse keuken.

Loungechair prijs € 269
Back cushion prijs € 39,95

Teeburu coffee table 60 cm prijs € 249

18 THE YOI POST  #03

frame Black,  
rope Black, 
cushion Flax

frame Black, 
rope, Black, 
cushion Soil

frame Black, 
rope Natural, 
cushion Soil

   Close Up: 
HPL blad Travertin

   Ook verkrijgbaar in:
HPL blad Concrete



TAIYO

TAIYO
Taiyo betekent zon. Het zitcomfort Taiyo betekent zon. Het zitcomfort 
is uitmuntend, door zijn extra hoge is uitmuntend, door zijn extra hoge 
rugleuning voorzien van verticale ronde rugleuning voorzien van verticale ronde 
aluminium spijlen.aluminium spijlen.

Lougechair prijs € 499
Kleur: frame Black, cushion Flax

太陽

太陽

Aluminium corner set with teak inlays: 
• 1x chaise longue left
• 1x chaise longue right
• 1x corner part
• 1x center part
• 1x coffee table 120x60 cm with teak top
• 1x coffee table 78x78 cm setprijs € 3299
Kleur: frame Black/Teak, cushion Flax

In de sfeerfoto afgebeelde Island prijs € 269

19inspired by relaxation

Coffee table set:
• 1x coffee table 120x60 cm with teak top
• 1x coffee table 78x78 cm setprijs € 798
Kleur: Black/Teak
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KI
Ki betekent in het Japans boom. Deze serie heeft Ki betekent in het Japans boom. Deze serie heeft 

kenmerkende ronde spijlen, die als twijgen aan elkaar kenmerkende ronde spijlen, die als twijgen aan elkaar 
lijken te zijn geknoopt. Met comfortabele kussens voor lijken te zijn geknoopt. Met comfortabele kussens voor 

het optimale zen gevoel.het optimale zen gevoel.

Aluminium lounger 200x74 cm prijs € 549
Side table 50x50 cm prijs € 199

Side table ø 60 cm prijs € 229
Kleur: frame Dark Grey, cushion Light Grey

木

KI
Aluminium lounge set:

• 2x lounge chair 90x83 cm
• 1x sofa 3 seater 185x90 cm 

• 1x coffee table 125x65 cm setprijs € 1999
Kleur: frame Dark Grey, cushion Light Grey

木

Aluminium lounge chair 90x83 cm prijs € 449 
Sofa 3 seater 185x90 cm prijs € 999



SORA
サロン Sora betekent lucht in het Japans. Adembenemde Sora betekent lucht in het Japans. Adembenemde 

schoonheid en cubistisch lijnenspel, waar de teak schoonheid en cubistisch lijnenspel, waar de teak 
accenten de ‘finishing touch’ zijn. De coffee tables accenten de ‘finishing touch’ zijn. De coffee tables 
hebben verplaatsbare inlays. De comfortabele hebben verplaatsbare inlays. De comfortabele 
kussens zijn van luxe boxspring kwaliteit.kussens zijn van luxe boxspring kwaliteit.

Aluminium/Teak corner set 398x298 cm:
• 1 x single seater 100x100 cm 
• 1 x double seater 200x100 cm
• 2 x corner module 100x100 cm 
• 1 x island 100x100 cm
• 1 x coffee table S with 2 teak inlays 85x85 cm
• 1 x coffee table L with 2 teak inlays 85x85 cm  
setprijs € 5995
Kleur: frame Black/Teak, cushion Light Grey

Hokan Tray 70x70 cm prijs € 99
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WASABI
ワサビ Deze stapelbare dining chair met teakhouten armleggers en bespannen met rope heeft een luxe uitstraling.  Deze stapelbare dining chair met teakhouten armleggers en bespannen met rope heeft een luxe uitstraling.  

De scherpe lijnen doen zijn naam eer aan.De scherpe lijnen doen zijn naam eer aan.

Dining chair prijs € 199
Afgebeeld van links naar rechts: frame Black, rope Dark Grey,  
frame Black, rope Black of  
frame Black, rope Natural
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MAKURA
Makura betekent in het Japans sierkussen. Maak uw set af Makura betekent in het Japans sierkussen. Maak uw set af 
met deze op Japanse thema’s geïnspireerde kussens.met deze op Japanse thema’s geïnspireerde kussens.

Decorative cushions
50x50 cm of 60x40 cm 
Uni of dessin prijs € 29,95

枕

Light Grey

Light Grey

Dark Grey

Dark Grey

Light Grey/
Dark Grey

Light Grey/
Dark Grey

Flax

Flax

Soil

Maze Red 

Hand Fan 
Natural

Koi with 
Blossom

Maze Gold 

Hand Fan 
Green

Hand Fan 
Gold

Papyrus

Maze Green 

Abstract Hand Fan 
Red

Mask

TeaSake

Mountain 
Blue

Composition

Spa

Mountain 
Brown

Wood

Stones

Circle Blue

Soil

Soil/Flax

Soil/Flax



KAIHOU

ONDERHOUD

開放
Kaihou betekent open in het Japans. De structuur van de Kaihou betekent open in het Japans. De structuur van de 
onderstellen geeft ruimte en rust. Een strak lijnenspel met een onderstellen geeft ruimte en rust. Een strak lijnenspel met een 
solide teakhouten bovenblad. De banken combineren goed solide teakhouten bovenblad. De banken combineren goed 
met de tafels of kunnen als stand alone worden geplaatst.met de tafels of kunnen als stand alone worden geplaatst.

Table 350x100 cm prijs € 2499
Kleur: Black/Teak
Ook verkrijgbaar in 300x100 cm prijs € 1999

Wasabi dining chair frame Black, rope Black prijs € 199
Seat cushion Wasabi prijs € 19,95

Kaihou backrest bench 150 cm prijs € 949
Kaihou backrest bench 175 cm prijs € 1049
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Multi Cleaner
prijs € 19,95

Rope/Fabric  
Protector
prijs € 24,95

Teak Shield
prijs € 24,95

Aluminium/Texilene 
Protector
prijs € 24,95

Kaihou backrest  
bench 150 cm

Kaihou backrest  
bench 175 cm



TOUKYOUKAIHOU
東京開放
Tokio (Toukyou) heette aanvankelijk Edo. Dit Tokio (Toukyou) heette aanvankelijk Edo. Dit 
vissersdorpje groeide uit tot de feitelijke hoofdstad vissersdorpje groeide uit tot de feitelijke hoofdstad 
van Japan. Toen de Tokugawa familie in 1603 het van Japan. Toen de Tokugawa familie in 1603 het 
shogunaat overnam.shogunaat overnam.

Dining chair steel e-coated prijs € 269
Kleur: frame Black, fibre Earth, cushion Soil

Ook verkrijgbaar in: frame Black, fibre Black, 
cushion Soil

Kaihou betekent open in het Japans. De structuur Kaihou betekent open in het Japans. De structuur 
van de onderstellen geeft ruimte en rust. Een strak van de onderstellen geeft ruimte en rust. Een strak 
lijnenspel met een solide teakhouten bovenblad. lijnenspel met een solide teakhouten bovenblad. 

Dining table 175 cm prijs € 1999
Kleur: Black/Teak
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YOI-FURNITURE.COM
YOI POWERED BY BOREK | OUTDOOR FURNITURE

CREATE YOUR OWN YOI

Wil je op de hoogte blijven?
Volg ons op:


