
S k y l i n E 



De SK YLINE picknickset is  een must voor iedere openbare ruimte. De lunchplek is een vernieuwend, extreem 
weersbestendig en duurzaam. Het meubel is  gemaakt van antraciet gespoten staal  met tafelblad en zit tingen 
van het natuurli jk  composiet equitone. De contouren van de picknickset doen denken aan een skyline van 
gebouwen. Samen met de omgeving zorgt de SK YLINE picknickset voor een geweldig beeld om naar te kijken. 
Zowel in het centrum van de stad als in de natuur komt het product geheel  tot  zijn recht.  
De eerste SK YLINE picknickset is  gemaakt als geschenk aan de gemeente Oosterbeek in Gelderland waar het 
staat op een uitkijkpunt rondom een geweldig landschap.





S k y l i n E
De omgeving en gezelligheid zijn de twee 
belangrijkste woorden voor de SK YLINE picknickset. 
Het doel  van de picknickset is  namelijk om te 
genieten van zowel het landschap als van met wie 
het moment gedeeld wordt.
 
Samen met aannemersbedrijf  Kampertbouw is de 
picknickset gerealiseerd.  Het frame is gemaakt 
van een kokerprofiel  van 16mm antraciet gespoten 
staal  en de zit tingen en het tafelblad zijn van het 
natuurli jk  composiet Equitone.

De naam SK YLINE is afgeleid aan de contouren van 
de stoelen. Deze doen denken aan de iconische 
gebouwen van een stad en zijn ook kenmerkend voor 
het strakke li jnenspel  in ontwerpen van Studio Kees 
Marcelis.  Er  is  gespeeld met verschillende hoeken 
om uiteindelijk de optimale compositie te krijgen in 
samenhang van de stoelen. Zowel midden in de stad 
als in de natuur komt SK YLINE uitstekend tot zijn 
recht.

SK YLINE bestaat uit  units van 4m lang en 1m breed. 
Deze bevatten acht stoelen die vast op hun plek 
rondom een indrukwekkend lange tafel  staan. De 
lengte van de tafel  stimuleert  bovendien “het 
familiegevoel” wanneer er  tezamen aan wordt 
geluncht of  gedineerd.

Er zijn ook een variant van een f ietsenrek en 
wachtbank gemaakt,  herleidt uit  het ontwerp van de 
SK YLINE.
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V a r i a n t 

F i E t S E n r E k
Het SK YLINE - f ietsenrek is in tegenstelling tot de 
picknickset alleen bedoeld voor gebruik van één of 
twee personen. Deze is net als SK YLINE te gebruiken 
in verschillende openbare ruimtes alleen dan voor 
op minder drukke plekken. Daarbij  is  de toevoeging 
van  de mogelijkheid om de f iets te stallen een leuke 
extra.

Waar men bij  de SK YLINE uren zou kunnen blijven 
zit ten is het f ietsenrek eerder bedoeld als 
mogelijkheid voor een kor te stop. 

Fietsen kunnen in het rek gestald worden met een 
maximale bandbreedte van 60mm. 



V a r i a n t

W a c h t b a n k
De wachtbank is een andere variant op de SK YLINE. 
Deze bestaat uit  dezelfde soort  stoelen die aan 
twee kanten geplaatst zijn en in één li jn op elkaar 
doorlopen. 

Het hekwerk is eveneens in openbare ruimtes 
toepasbaar en is verkrijgbaar in verschillende 
maten.



O r g a n i S a t i E
S t u d i o  K e e S  M a r c e l i S

Benedendorpsweg 188A
6862 WS Oosterbeek
+31 (0) 26 445 10 85
info@keesmarcel is.nl

K a M p e r t b o u w  b . V .

Oud Wil l inkhuizerweg 3
6733 AK Wekerom
0318- 456583
info@kampertbouw.nl


