
ADIRONDACK-TUOLI
 – LEPOLASSI LÄNNESTÄ

Adirondack-tuoli on peräisin New Yorkin osavaltion Adirondack 
vuorilta. Herra Thomas Lee suunnitteli alkuperäisen Adirondack 
tuolin vuonna 1903. Hän lomaili suuren perheensä kanssa 
West portissa ja halusi todella mukavat tuolit kesä kotinsa puu-
tarhaan ja patiolle.

Kaikissa Leen prototyypeissä oli leveät  käsinojat, joista kehit-
tyi vuosien mittaan  Adirondack-tuolin tavaramerkki. Adirondack- 
tuolimme jatkavat yli 100 vuotista, mukavuu destaan tunnettu-
jen ja käsin tehtyjen tuolien perinnettä.

Nauti klassisesta Adirondack-tyylistä!

• kokoontaitettava	tuoli	ja	pöytä
– helppo varastoida

• erikoisleveät	kädensijat
tarjoavat runsaasti tilaa
kesäjuomille tai jopa ateriointiin

• kaartuvat	selkänojat	ja	istuimet
takaavat istumamukavuuden

• pöytä	toimii	myös	tarjottimena
• toimitus	täysin	kokoonpantuna
• valmistusmateriaali	oksaton

mänty + koivu
• pintakäsittely:	korkealuokkainen

ulkomaali
• saatavana	myös	ilman	pinta- 
 käsittelyä
• erikoistilauksena	myös	raaka- 
 aineena punatuija (western

red cedar)
• huolella	käsin	valmistettu

ADIRONDACK

Lisätietoja:
Can Am Trade Oy, phelin 0400 955 271.
www.canamtrade.fi

Adirondack aurinkotuoli, jalkarahi ja tarjoilupöytä.

Adirondack aurinkotuoli, jalkarahi, ja tarjoilupöytä 
jättiläistuijasta (western red cedar).
Kuten kuvassa, mutta 10mm paksummasta materiaalista.



The Adirondack chair has it’s roots in Upstate New 
York’s Adirondack mountains. Mr. Thomas Lee 
designed the original chair in 1903. Vacationing 
with his large family in Westport, N.Y., he wanted 
a truly comfortable lawn chair to furnish his 
summer home.

Each early prototype was made from a single 
pine plank and featured wide armrests, that have 
become the hallmark of the Adirondack style.

Our Adirondack garden furniture continues 
an over 100 year old tradition of comfortable 
furniture, that complements cabins, porches, 
patios, docks, lawns, Golf and Country Clubs, 
hotels, oceanliners and private residences.

Enjoy the classic style of Adirondack furniture!

FEATURES:

• chair	and	table	folds	for	easy	storage	and	travelling
• extra	wide	armrests	for	Your	summer	drink
• contoured	comfort	back	and	seat
• table	top	also	serves	as	tray
• ready	assembled
• made	of	high	grade,	knotless	pine	lumber	+

birch components
• paint	work:	primer	+	weather	resistant	outdoor

paint
• also	available	in	natural	finish
• as	special	oder	available	in	western	red	cedar
• carefully	hand	made	in	Europe

For additional information, please call
Can Am Trade Ltd in Finland +358 400 955 271.
www.canamtrade.fi

ADIRONDACK

Adirondack chair + dining table ø 120 cm, 
height 71 cm.  Also available as cocktail/coffee 
table ø 100 cm, height 55 cm.

Dining table Dining chair Childrens chair




