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    LOT1038 BV      Fabulous Furniture

Net als vorig jaar vormde de An-
nabaai, Otrobanda & de Julianabrug 
het decor van de Heineken Ragatta 
Curacao. Vlak voor het hoofdpodium 
stond de VIP Lounge, wederom inge-
richt door LOT1038. Diverse sferen op 
1 podium van 200m2. De hoofdkleuren 
wit & paars, aangevuld met de vrolijke 
designs en kleuren van de stoffen van 
Designers Guild. Lange eettafels met 
verschillende stoelen, stoere organisch 
gevormde banken en stoelen van de 
hand van topdesigner Karim Rashid,

HOOFDROLLEN
Het merk Vondom komt van ori-
gine uit Spanje. Het land van zon, 
lange avonden en gezellige ter-
rassen. Vondom produceert meu-
bels, bloempotten maar vooral 
verlichte objecten in het top seg-
ment. Exclusiviteit, design en high 
technology passen daardoor 
perfect bij het merk. De produc-
ten kunnen tegen een stootje en 
wisselende temperaturen. Zowel 
geschikt voor binnen als buiten.

Parasols van het Amerikaanse 
merk Tuuci zijn van top kwaliteit 
die zijn oorsprong vindt in de bo-
ten wereld. Zorgvuldig gemaakt 
van vliegtuigaluminium en ultra-
sterk doek. Opmerkelijke model-
len zoals de Manta, maar ook in 
de traditionele paddestoelvorm.

Designers Guild is hét merk op ge-
bied van stoffen. Een uniek merk 
met luxe en bijzondere stoffen in 
haar collectie. Vooral  de flambo-
yante en kleurrijke patronen zijn 
herkenbaar. Designers Guild ge-
bruikt veelal stoffen van de mooiste 
materialen, zoals linnen en zijde.

HEINEKEN REGATTA 2010
statafels met barkrukken en een sfeervolle 
lounge met lage tafels en zit elementen, al-
len van het Spaanse Vondom. Om te zor-
gen voor de verkoelende schaduw was 
Tuuci het podium op gehaald, 12 parasols, 
2 modellen, enkele waren bekleed met 
Designers Guild stof.  De verlichting van 
Vondom verzorgde een prachtig nachte-
lijk schouwspel. Tijdens het optreden op 
de zaterdagvond ging het dak eraf, de 
Tuuci parasols waren standvastig in hun rol.   
Smaakvol, sfeervol, relaxed , eigentijds. . . 
helaas duurde de voorstelling maar 41 uur. . .    
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