
AMARILLO

Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1 zits arm links
98 x 108 cm

3 zits arm rechts
98 x 190 cm

4 zits arm links
98 x 214 cm

4 zits
98 x 240 cm

ottomane rechts
135 x 98 cm

1 zits arm rechts
98 x 108 cm

3 zits zonder armen
98 x 160 cm

4 zits arm rechts
98 x 214 cm

hocker
98 x 82 cm

sofa arm links
152 x 107 cm

zithoek 93 cm
93 x 93 cm

1 zits zonder armen
98 x 82 cm

2 zits zonder armen
98 x 130 cm

3 zits
98 x 216 cm

loveseat
98 x 134 cm

sofa arm rechts
152 x 107 cm

zithoek 110 cm
110 x 110 cm

3 zits arm links
98 x 190 cm

4 zits zonder armen
98 x 188 cm

ottomane links
135 x 98 cm

zithoek + 
element links 
98 x 175 cm

zithoek + 
element rechts 

98 x 175 cm

hoogte 82 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 61 cm

Productinfo
Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.



AMBER

Elementen
2 zits arm links

87 x 145 cm

3 zits arm rechts
87 x 175 cm

4 zits
87 x 210 cm

zithoek + 
ottomane links

200 x 87 cm

2 zits arm rechts
87 x 145 cm

3 zits
87 x 190 cm

zithoek + 
2 zits arm links

87 x 226 cm

zithoek
83 x 83 cm

2 zits 
87 x 160 cm

4 zits arm links
87 x 195 cm

zithoek + 
2 zits arm rechts

87 x 226 cm

3 zits arm links
87 x 175 cm

4 zits arm rechts
87 x 195 cm

zithoek + 
ottomane rechts

200 x 87 cm

hoogte 84 cm
zithoogte 43 cm

zitdiepte 56 cm

Productinfo

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

Schuine poot metaal 
zwart

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)



ANNEBETH

Productinfo Elementen

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. In 
de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

zithoek 108 cm
108 x 108 cm

hoogte 83 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 57 cm

2 zits arm rechts
83 x 153 cm

3 zits arm rechts
83 x 183 cm

ottomane links
132 x 83 cm

4 zits arm rechts
83 x 203 cm

ottomane rechts
132 x 83 cm

2 zits
83 x 176 cm

3 zits
83 x 206 cm

zithoek +
ottomane links

207 x 88 cm

4 zits
83 x 226 cm

zithoek +
ottomane rechts

207 x 88 cm

2 zits arm links
83 x 153 cm

3 zits arm links
83 x 183 cm

4 zits arm links
83 x 203 cm

Stiknaden

Stiksel

Poot

Metalen hoekpoot
zwart

N.v.t.

Beschikbaar in onze gehele stofcollectie
Bies

Standaard vlindernaad



ARIZONA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

1 zits arm links
96 x 108 cm

2 zits arm rechts
96 x 158 cm

3 zits arm rechts
96 x 188 cm

4 zits arm rechts
96 x 208 cm

1 zits arm rechts
96 x 108 cm

2 zits zonder armen
96 x 130 cm

3 zits zonder armen
96 x 160 cm

4 zits zonder armen
96 x 180 cm

ottomane rechts
137 x 96 cm

ottomane links
137 x 96 cm

1 zits zonder armen
96 x 80 cm

2 zits
96 x 185 cm

3 zits
96 x 215 cm

4 zits
96 x 235 cm

5 zits*
96 x 315 cm

sofa arm links
150 x 107 cm

zithoek 88 cm
88 x 88 cm

sofa arm rechts
150 x 107 cm

zithoek 110 cm
110 x 110 cm

2 zits arm links
96 x 158 cm

3 zits arm links
96 x 188 cm

4 zits arm links
96 x 208 cm

zithoek 88 cm + 
ottomane links 

210 x 88 cm

zithoek 88 cm + 
ottomane rechts 

210 x 88 cm

hoogte 84 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 58 cm

* b
es

ta
at

 u
it 

2 
de

le
n



BABETTE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. In 
de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

2 zits arm links
98 x 158 cm

4 zits arm links
98 x 210 cm

3 zits arm rechts
98 x 186 cm

4 zits
98 x 234 cm

2 zits arm rechts
98 x 158 cm

4 zits arm rechts
98 x 210 cm

2 zits
98 x 182 cm

3 zits
98 x 210 cm

3 zits arm links
98 x 186 cm

zithoek 93 cm
93 x 93 cm

zithoek +
ottomane links

230 x 98 cm

zithoek +
ottomane rechts

230 x 98 cm

hoogte 76 cm
zithoogte 41 cm

zitdiepte 60 cm

Schuine poot metaal 
zwart

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)



BARBARA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. In 
de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

2 zits arm links
98 x 158 cm

4 zits arm links
98 x 210 cm

3 zits arm rechts
98 x 186 cm

4 zits
98 x 234 cm

2 zits arm rechts
98 x 158 cm

4 zits arm rechts
98 x 210 cm

2 zits
98 x 182 cm

3 zits
98 x 210 cm

3 zits arm links
98 x 186 cm

zithoek 93 cm
93 x 93 cm

zithoek +
ottomane links

230 x 98 cm

zithoek +
ottomane rechts

230 x 98 cm

hoogte 76 cm
zithoogte 41 cm

zitdiepte 60 cm



BERGAMO

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

2 zits arm links
89 x 150 cm

3 zits arm links
89 x 180 cm

4 zits arm links
89 x 200 cm

sofa arm links
140 x 89 cm

2 zits arm rechts
89 x 150 cm

3 zits arm rechts
89 x 180 cm

4 zits arm rechts
89 x 200 cm

sofa arm rechts
140 x 89 cm

zithoek + 
ottomane rechts

200 x 89 cm

zithoek + 
ottomane links

200 x 89 cm

2 zits zonder armen
89 x 130 cm

3 zits zonder armen
89 x 160 cm

4 zits zonder armen
89 x 180 cm

trapeze arm links
150 x 140 cm

trapeze arm rechts
150 x 140 cm

zithoek
86 x 86 cm

2 zits
89 x 170 cm

3 zits
89 x 200 cm

4 zits
89 x 220 cm

hoogte 83 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 54 cm

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



BRUCE

Productinfo Elementen

Stiknaden (m.u.v. microleder deluxe)

Opties

Stiksel (alleen van toepassing op Opgestikte naad) 

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

1 zits arm links
89 x 106 cm

zithoek
110 x 110 cm

1 zits arm rechts
89 x 106 cm

1 zits zonder armen
89 x 82 cm

tussentafel
89 x 80 cm

hoogte 80 cm
zithoogte 41 cm

zitdiepte 55 cm

Meekleurend stiksel Contrast stiksel

Opgestikte naad Vlindernaad



BUTTERFLY

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

5 zits *
98 x 275 cm

fauteuil
98 x 87 cm

ottomane rechts
135 x 102 cm

ottomane links
135 x 102 cm

1 zits zonder armen
98 x 80 cm

hocker
80 x 70 cm

zithoek 95 cm
95 x 95 cm

zithoek 110 cm
110 x 110 cm

sofa arm links
145 x 100 cm

sofa arm rechts
145 x 100 cm

zithoek 95 cm + 
element links 
98 x 190 cm

zithoek 95 cm + 
ottomane links 
210 x 102 cm

zithoek 95 cm + 
element rechts 

98 x 190 cm

zithoek 95 cm + 
ottomane rechts 

210 x 102 cm

hoogte 90 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 55 cm

Open naad (alleen 
voor Bull, Micro leder en 
Pasadena)

Vlindernaad

Sledepoot metaal 
zwart

Blokpoot metaal zwart Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

2 zits arm links
98 x 147 cm

3 zits arm links
98 x 177 cm

4 zits arm links
98 x 207 cm

2 zits arm rechts
98 x 147 cm

3 zits arm rechts
98 x 177 cm

4 zits arm rechts
98 x 207 cm

2 zits zonder armen
98 x 130 cm

3 zits zonder armen
98 x 160 cm

4 zits zonder armen
98 x 190 cm

2 zits
98 x 165 cm

3 zits
98 x 195 cm

4 zits
98 x 225 cm

* b
es

ta
at

 u
it 

2 
de

le
n

sofa XL links
170 x 100 cm

sofa XL rechts
170 x 100 cm



CARMEN

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

1 zits arm links
88 x 108 cm

2 zits arm rechts
88 x 158 cm

3 zits arm rechts
88 x 188 cm

4 zits arm rechts
88 x 208 cm

1 zits arm rechts
88 x 108 cm

2 zits zonder armen
88 x 130 cm

3 zits zonder armen
88 x 160 cm

4 zits zonder armen
88 x 180 cm

1 zits zonder armen
88 x 80 cm

2 zits
88 x 185 cm

3 zits
88 x 215 cm

4 zits
88 x 235 cm

zithoek
82 x 82 cm

2 zits arm links
88 x 158 cm

3 zits arm links
88 x 188 cm

4 zits arm links
88 x 208 cm

zithoek + 
ottomane links 

202 x 88 cm

zithoek + 
2 zits arm links 

240 x 88 cm

zithoek + 
ottomane rechts 

202 x 88 cm

zithoek + 
2 zits arm rechts 

240 x 88 cm

hoogte 84 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 54 cm

Poot

Schuine poot metaal 
zwart

Houten taps 
toelopende poot
(blank, koloniaal, 
zwart)



DANIQUE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is. 

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

1 zits
ottomane rechts

96 x 120 cm

3 zits
ottomane rechts

96 x 200 cm

zithoek +
ottomane rechts

203 x 96 cm

zithoek rond
110 x 110 cm

zitdiepte 65 cm

1 zits
ottomane links

96 x 120 cm

3 zits
ottomane links

96 x 200 cm

zithoek + 
ottomane links

203 x 96 cm

2 zits arm links
96 x 155 cm

3 zits arm links
96 x 185 cm

2 zits arm rechts
96 x 155 cm

3 zits arm rechts
96 x 185 cm

2 zits
96 x 180 cm

3 zits
96 x 210 cm

Poot

Metalen hoekpoot 
zwart

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Keuze uit twee ver-
schillende hoogtes:
15 cm (standaard)
17 cm

Meekleurend stiksel Contrast stiksel

hoogte 84 cm*
zithoogte 43 cm*
zitdiepte 57 cm

* G
eb

as
ee

rd
 o

p 
de

 st
an

da
ar

d 
po

ot
ho

og
te

 v
an

 1
5 

cm
.



FABIENNE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en leercollectie.

2 zits arm links
90 x 149 cm

3 zits arm rechts
90 x 179 cm

4 zits
90 x 215 cm

zithoek + 
ottomane links

210 x 90 cm

zithoek + 
ottomane rechts

210 x 90 cm

2 zits arm rechts
90 x 149 cm

3 zits
90 x 195 cm

zithoek
87 x 87 cm

2 zits
90 x 165 cm

4 zits arm links 
90 x 199 cm

4 zits arm rechts 
90 x 199 cm

3 zits arm links
90 x 179 cm

Poot

hoogte 85 cm
zithoogte 46 cm

zitdiepte 53 cm

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



FELICE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en leercollectie.

2 zits arm links
90 x 149 cm

3 zits arm rechts
90 x 179 cm

4 zits
90 x 215 cm

zithoek + 
ottomane links

210 x 90 cm

zithoek + 
ottomane rechts

210 x 90 cm

2 zits arm rechts
90 x 149 cm

3 zits
90 x 195 cm

zithoek
87 x 87 cm

2 zits
90 x 165 cm

4 zits arm links 
90 x 199 cm

4 zits arm rechts 
90 x 199 cm

3 zits arm links
90 x 179 cm

Poot

hoogte 85 cm
zithoogte 46 cm

zitdiepte 53 cm

Meekleurend stiksel Contrast stiksel

Metalen hoekpoot 
(chroom, zwart)

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)



FINN

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 79 cm
zithoogte 46 cm

zitdiepte 60 cm

serrebank
100 x 185 cm

Poot

N.v.t.

Stiksel
N.v.t.

N.v.t.



ILSE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Standaard vlindernaad

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 90 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 55 cm

Sledepoot metaal 
zwart

Blokpoot metaal zwart Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

5 zits *
98 x 283 cm

fauteuil
98 x 95 cm

ottomane rechts
135 x 102 cm

ottomane links
135 x 102 cm

1 zits zonder armen
98 x 80 cm

hocker
80 x 70 cm

zithoek 95 cm
95 x 95 cm

zithoek 110 cm
110 x 110 cm

sofa arm links
145 x 104 cm

sofa arm rechts
145 x 104 cm

zithoek 95 cm + 
element links 
98 x 194 cm

zithoek 95 cm + 
ottomane links 
210 x 102 cm

zithoek 95 cm + 
element rechts 

98 x 194 cm

zithoek 95 cm + 
ottomane rechts 

210 x 102 cm

2 zits arm links
98 x 151 cm

3 zits arm links
98 x 181 cm

4 zits arm links
98 x 211 cm

2 zits arm rechts
98 x 151 cm

3 zits arm rechts
98 x 181 cm

4 zits arm rechts
98 x 211 cm

2 zits zonder armen
98 x 130 cm

3 zits zonder armen
98 x 160 cm

4 zits zonder armen
98 x 190 cm

2 zits
98 x 173 cm

3 zits
98 x 203 cm

4 zits
98 x 233 cm

* b
es

ta
at

 u
it 

2 
de

le
n

sofa XL links
170 x 104 cm

sofa XL rechts
170 x 104 cm



IRIS

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.
Toplaag van een mix conforel met latex sticks.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hocker
80 x 60 cm

ottomane rechts
130 x 95 cm

zithoek
110 x 110 cm

ottomane links
130 x 95 cm

sofa arm links
150 x 105 cm

1 zits arm links
95 x 105 cm

sofa arm rechts
150 x 105 cm

1 zits arm rechts
95 x 105 cm

hoogte 78 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 60 cm

2 zits arm links
95 x 155 cm

3 zits arm links
95 x 185 cm

4 zits arm links
95 x 205 cm

2 zits arm rechts
95 x 155 cm

3 zits arm rechts
95 x 185 cm

4 zits arm rechts
95 x 205 cm

2 zits zonder armen
95 x 130 cm

3 zits zonder armen
95 x 160 cm

4 zits zonder armen
95 x 180 cm

2 zits
95 x 180 cm

3 zits
95 x 210 cm

4 zits
95 x 230 cm

Poot

Metalen hoekpoot 
(chroom, zwart)

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



ISABELLA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

5 zits*
98 x 271 cm

fauteuil
98 x 83 cm

ottomane rechts
135 x 102 cm

ottomane links
135 x 102 cm

hocker
80 x 70 cm

zithoek 95 cm
95 x 95 cm

zithoek 110 cm
110 x 110 cm

sofa arm links
145 x 98 cm

sofa arm rechts
145 x 98 cm

zithoek 95 cm + 
element links 
98 x 188 cm

zithoek 95 cm + 
ottomane links 
210 x 102 cm

zithoek 95 cm + 
element rechts 

98 x 188 cm

zithoek 95 cm + 
ottomane rechts 

210 x 102 cm

hoogte 90 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 55 cm

2 zits arm links
98 x 145 cm

3 zits arm links
98 x 175 cm

4 zits arm links
98 x 205 cm

2 zits arm rechts
98 x 145 cm

3 zits arm rechts
98 x 175 cm

4 zits arm rechts
98 x 205 cm

2 zits zonder armen
98 x 130 cm

3 zits zonder armen
98 x 160 cm

4 zits zonder armen
98 x 190 cm

2 zits
98 x 161 cm

3 zits
98 x 191 cm

4 zits
98 x 221 cm

Poot

N.v.t.

Schuine poot metaal 
zwart

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Stiksel
N.v.t.
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JELLE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 109 cm
zithoogte 49 cm

zitdiepte 48 cm

76 x 170 cm

zithoek +
ottomane links

78 x 203 cm

76 x 200 cm

zithoek +
ottomane rechts

78 x 203 cm

76 x 225 cm 76 x 250 cm

Poot

N.v.t.

Stiksel
N.v.t.

Sledepoot metaal 
zwart

Blokpoot metaal zwart



KIRSTEN

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Ook beschikbaar

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is. 

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

Sierkussen 50x50 cm

hoogte 80 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 57 cm

2 zits
97 x 175 cm

3 zits
97 x 205 cm

4 zits
97 x 225 cm

2 zits arm links
97 x 153 cm

2 zits arm rechts
97 x 153 cm

2 zits zonder armen
97 x 130 cm

Poot
N.v.t.

Metalen hoekpoot
zwart

Houten taps 
toelopende poot
(blank, koloniaal, 
zwart)

3 zits arm links
97 x 183 cm

4 zits arm links
97 x 202 cm

zithoek +
ottomane links

97 x 210 cm

3 zits arm rechts
97 x 183 cm

3 zits zonder armen
97 x 160 cm

4 zits arm rechts
97 x 202 cm

4 zits zonder armen
97 x 180 cm

zithoek +
ottomane rechts

97 x 210 cm
sofa arm links

105 x 170 cm

zithoek 95
95 x 95 cm

sofa arm rechts
105 x 170 cm



LARS

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Latex sticks.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is. 

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

zithoek 105 
105 x 105 cm

sofa arm rechts
190 x 125 cm

zithoek
 + ottomane rechts

215 x 107 cm

sofa arm links
190 x 125 cm

zithoek 
+ ottomane links

215 x 107 cm

hoogte 90 cm
zithoogte 48 cm

zitdiepte 63 cm

2 zits arm links
107 x 150 cm

3 zits arm links
107 x 170 cm

4 zits arm links
107 x 220 cm

2 zits arm rechts
107 x 150 cm

3 zits arm rechts
107 x 180 cm

4 zits arm rechts
107 x 220 cm

2 zits
107 x 170 cm

3 zits
107 x 200 cm

4 zits
107 x 240 cm

Poot

Blokpoot metaal zwart Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, zwart)

Meekleurend stiksel

Vlindernaad

Contrast stiksel

Opgestikte naad



LAURA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

loungebank 
ottomane links
110 x 245 cm

loungebank 
ottomane rechts

110 x 245 cm

hoogte 79 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 52/64 cm

Poot



LIZ

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Hoogtes

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

Bank Liz wordt standaard geleverd met de 3,5 
cm poot. Houd er rekening mee dat de hoogtes 
veranderen wanneer u een andere hoogte poot 
kiest.

hoogte 90 cm *
zithoogte 47 cm *
zitdiepte 54 cm

2 zits
87 x 157 cm

3 zits
87 x 187 cm

4 zits
87 x 207 cm

fauteuil
87 x 85 cm

Poot

Standaard vlindernaad

Keuze uit drie verschillende hoogtes:
1,5 cm
3,5 cm (standaard)
5 cm

Stiksel
N.v.t.
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LUCIA

Productinfo Elementen

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.
Toplaag van een mix conforel met latex sticks.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is. 

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 86 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 58 cm

3 zits
110 x 196 cm

4 zits
110 x 236 cm

3 zits arm links
110 x 178 cm

4 zits arm links
110 x 218 cm

3 zits arm rechts
110 x 178 cm

4 zits arm rechts
110 x 218 cm

zithoek links 
110 x 123 cm

Sofa arm links
175 x 118 cm

1 zits zonder armen
110 x 80 cm

zithoek rechts 
110 x 123 cm

Sofa arm rechts
175 x 118 cm

1,5 zits zonder armen
110 x 100 cm

hocker
110 x 80 cm

zithoek + 
element links 
110 x 223 cm

zithoek + 
element rechts 
110 x 223 cm

Stiknaden

Stiksel
N.v.t.

Poot
N.v.t.

N.v.t.



MANON

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Bull, Microleder en Pasadena standaard 
open naad. Overige stoffen standaard 
vlindernaad.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron. Leverbaar 
met carréstiksel of ingetrokken rugkussens.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

2 zits
92 x 170 cm

3 zits
92 x 200 cm

4 zits
92 x 230 cm

hoogte 82 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 57 cm

Rug
Carréstiksel of ingetrokken naad.

Poot

Sledepoot metaal 
zwart

Blokpoot metaal zwart Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)



MARIA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 111 cm
zithoogte 50 cm

zitdiepte 49 cm

78 x 170 cm 78 x 200 cm 78 x 225 cm 78 x 250 cm

Poot

N.v.t.

Stiksel
N.v.t.

N.v.t.



MICHELLE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Standaard vlindernaad

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. In 
de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 82 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 54 cm

Poot

Standaard metalen 
hoekpoot

N.v.t.

2 zits arm rechts
85 x 153 cm

3 zits arm rechts
85 x 183 cm

2 zits
85 x 176 cm

3 zits
85 x 206 cm

4 zits
85 x 226 cm

zithoek +
ottomane links

200 x 85 cm

zithoek +
ottomane rechts

200 x 85 cm

2 zits arm links
85 x 153 cm

3 zits arm links
85 x 183 cm



PAULETTE

Productinfo Elementen
Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 90 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 55 cm

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot
N.v.t.

Standaard vlindernaad

Standaard hoekpoot metaal zwart

2 zits 
95 x 155 cm

Daybed arm rechts
95 x 198 cm

3 zits 
95 x 185 cm

4 zits
95 x 205 cm

Daybed arm links
95 x 198 cm



SASCHA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is. 

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

zithoek 87 cm
87 x 87 cm

ottomane rechts
120 x 94 cm

zithoek 87 cm +
ottomane rechts

205 x 94 cm

zithoek 102 cm
102 x 102 cm

ottomane links
120 x 94 cm

zithoek 87 cm + 
ottomane links

205 x 94 cm

hoogte 86 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 52 cm

2 zits arm links
90 x 148 cm

3 zits arm links
90 x 178 cm

4 zits arm links
90 x 198 cm

2 zits arm rechts
90 x 148 cm

3 zits arm rechts
90 x 178 cm

4 zits arm rechts
90 x 198 cm

2 zits zonder armen
90 x 130 cm

3 zits zonder armen
90 x 160 cm

4 zits zonder armen
90 x 180 cm

2 zits
90 x 165 cm

3 zits
90 x 195 cm

4 zits
90 x 215 cm

Poot

Metalen hoekpoot 
(chroom, zwart)

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Meekleurend stiksel Contrast stiksel

hocker
80 x 60 cm



SIEM

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

hoogte 73 cm
zithoogte 45 cm

zitdiepte 56 cm

3 zits
83 x 175 cm

4 zits
83 x 210 cm

5 zits
83 x 273 cm

loveseat
83 x 97 cm

Poot

N.v.t.

Stiksel
N.v.t.

Metalen hoekpoot
zwart

Houten taps 
toelopende poot
(blank, koloniaal, 
zwart)
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hocker
60 x 70 cm



SOOF

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Poot

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

ottomane rond 
rechts

103 x 138 cm

Trapeze rond 
arm rechts

135 x 160 cm

4 zits arm rechts
100 x 201 cm

zithoek 113 cm
113 x 113 cm

4 zits zonder 
armen

100 x 180 cm

ottomane rond
links

103 x 138 cm

Trapeze rond 
arm links

135 x 160 cm

4 zits arm links
100 x 201 cm

3 zits zonder 
armen

100 x 160 cm

hoogte 85 cm
zithoogte 47 cm

zitdiepte 56 cm

2 zits arm links
100 x 151 cm

3 zits arm links
100 x 181 cm

2 zits arm rechts
100 x 151 cm

4 zits
100 x 222 cm

zithoek 98
98 x 98 cm

3 zits arm rechts
100 x 181 cm

2 zits
100 x 172 cm

2 zits zonder 
armen

100 x 130 cm

1 zits zonder 
armen

100 x 80 cm

3 zits
100 x 202 cm



TESSA

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. In 
de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

zithoek
85 x 85 cm

fauteuil
90 x 88 cm

hoogte 83 cm
zithoogte 44 cm

zitdiepte 57 cm

Poot

Metalen hoekpoot
(chroom, zwart)

Houten taps 
toelopende poot
(blank, koloniaal, 
zwart)

N.v.t.

Beschikbaar in onze gehele stofcollectie
Bies

1 zits arm links
90 x 105 cm

2 zits arm rechts
90 x 155 cm

3 zits arm rechts
90 x 185 cm

zithoek + 
2 zits arm links

90 x 240 cm

4 zits arm rechts
90 x 205 cm

1 zits arm rechts
90 x 105 cm

zithoek + 
2 zits arm rechts

90 x 240 cm

1 zits zonder armen
90 x 80 cm

2 zits
90 x 180 cm

3 zits
90 x 210 cm

zithoek +
ottomane links

205 x 90 cm

4 zits
90 x 230 cm

zithoek +
ottomane rechts

205 x 90 cm

2 zits arm links
90 x 155 cm

3 zits arm links
90 x 185 cm

4 zits arm links
90 x 205 cm



TOSCANE

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Stiksel

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Ook beschikbaar

N.v.t.

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Opgebouwd uit schottenkamers voorzien van 
conforel. Conforel is een gesiliconiseerde holle 
vezel die zeer veerkrachtig is. 

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

Sierkussen 50x50 cm
Rolkussen 50x14 cm

hoogte 87 cm
zithoogte 47 cm

zitdiepte 55 cm

2 zits
94 x 158 cm

3 zits
94 x 188 cm

4 zits
94 x 208 cm

5 zits*
94 x 255 cm

fauteuil
94 x 85 cm

hocker
65 x 65 cm

Poot
N.v.t.

Metalen hoekpoot
zwart

Houten taps 
toelopende poot
(blank, koloniaal, 
zwart)
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VIVARO

Productinfo Elementen

Stiknaden

Opties

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele romp 
voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof  en 
leercollectie.

1 zits arm links
90 x 105 cm

3 zits arm rechts
90 x 182 cm

sofa arm links
145 x 110 cm

1 zits arm rechts
90 x 105 cm

3 zits zonder armen
90 x 164 cm

sofa arm rechts
145 x 110 cm

hocker
90 x 60 cm

1 zits zonder armen
90 x 82 cm

ottomane links
135 x 90 cm

zithoek 87 cm
87 x 87 cm

zithoek 110 cm
110 x 110 cm

3 zits arm links
90 x 182 cm

ottomane rechts
135 x 90 cm

hoogte 81 cm
zithoogte 43 cm

zitdiepte 56 cm

Poot
N.v.t.

Opgestikte naad Vlindernaad

Stiksel (alleen van toepassing bij opgestikte naad)

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



DANI

zithoogte 47 cm
zitdiepte 49 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  81 cm
breedte 78 cm
diepte  78 cm

Stiknaden

Opties

Poot

N.v.t.

Schuine poot metaal 
zwart

Hoekpoot open 
metaal zwart

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Stiksel
N.v.t.



DEMI

zithoogte 46 cm
zitdiepte 51 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen ondervering afgedekt met 
polyamide. 

Koudschuim HR 38.

Polyether SG 28.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  91 cm
breedte 63 cm
diepte  72 cm

Poot/Arm

Stiknaden

Opties

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Stiksel



ILONA

zithoogte 43 cm
zitdiepte 53 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  74 cm
breedte 70 cm
diepte  83 cm

Poot/Arm

Stiknaden

Opties

N.v.t.

N.v.t.

Stiksel

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



NOLAN

zithoogte 43 cm
zitdiepte 53 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  74 cm
breedte 66 cm
diepte  83 cm

Stiknaden

Poot/Arm
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Opties

Stiksel



NOOR

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  74 cm
breedte 70 cm
diepte  83 cm

Poot/Arm

Stiknaden

Opties

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Stiksel

zithoogte 43 cm
zitdiepte 53 cm



NYGARD

zithoogte 46 cm
zitdiepte 50 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  86 cm
breedte 81 cm
diepte  76 cm

Pootopties

Kruispoot metaal 
zwart

Draaipoot metaal 
zwart

Stiknaden

Opties

N.v.t.

Stiksel

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



ROBIN

zithoogte 46 cm
zitdiepte 51 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combinatie 
met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen ondervering afgedekt met 
polyamide. 

Koudschuim HR 38.

Polyether SG 28.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  91 cm
breedte 63 cm
diepte  72 cm

Poot/Arm

Stiknaden

Opties

N.v.t.

N.v.t.

Stiksel

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



SIENNA

zithoogte 45 cm
zitdiepte 48 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  90 cm
breedte 75 cm
diepte  75 cm

Stiknaden
Opties

Poot

N.v.t.

Metalen hoekpoot 
(chroom, zwart)

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Stiksel

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



SILVIA

zithoogte 45 cm
zitdiepte 52 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  81 cm
breedte 65 cm
diepte  92 cm

Stiknaden
Opties

Poot

N.v.t.

N.v.t.

Standaard draaipoot

Stiksel



SOPHIE

zithoogte 45 cm
zitdiepte 52 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  81 cm
breedte 77 cm
diepte  92 cm

Stiknaden
Opties

Poot

N.v.t.

N.v.t.

Standaard draaipoot

Stiksel



TINA

zithoogte 47 cm
zitdiepte 49 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  88 cm
breedte 78 cm
diepte  78 cm

Stiknaden
Opties

Poot

N.v.t.

Metalen hoekpoot 
(chroom, zwart)

Houten taps 
toelopende poot 
(blank, koloniaal, 
zwart)

Stiksel

Meekleurend stiksel Contrast stiksel



TOGO

zithoogte 43 cm
zitdiepte 53 cm

Productinfo

Maten

Romp

Vering

Zitkussen

Rugkussen

Beschikbaar in 
Categorie

Opgebouwd uit beuken regels voor wat 
betreft het dragende gedeelte in combina-
tie met milieuvriendelijk vezelplaat. Gehele 
romp voorzien van polyether en dacron.

Nozag stalen veren afgedekt met polyamide. 
In de rug singels.

Koudschuim HR 38 afgedekt met dacron.

Polyether SG 28 afgedekt met dacron.

Leverbaar in onze gehele stof- en 
leercollectie.

hoogte  74 cm
breedte 66 cm
diepte  83 cm

Stiknaden

Poot/Arm

Open naad (alleen 
voor Bull, Micro leder en 
Pasadena)

Vlindernaad Opgestikte naad

N.v.t.

Opties

Stiksel (alleen van toepassing op open naad en opgestikte naad)

Meekleurend stiksel Contrast stiksel


