
productinfo
romp:  opgebouwd uit beuken regels 

voor wat betreft het dragende gedeelte in 

combinatie met milieuvriendelijk vezelplaat. 

Gehele rompvoorzien van polyether en 

dacron.

vering: nozag stalen veren afgedekt met 

polyamide.

zitkussen:  koudschuim HR 38 afgedekt 

met dacron.

rugkussen:  opgebouwd uit schotten -

kamers voorzien van conforel. Conforel is 

een gesiliconiseerde holle vezel die zeer 

veerkrachtig is.

Vlindernaad Open naad (alleen voor Bull, 

Microleder en Zorro)

Sledepoot metaal zwart Blokpoot metaal zwart Houten taps toelopende poot 

(blank, koloniaal, zwart)

hoogte

zithoogte zitdiepte

90 cm

45 cm 55 cm

armleuning

17 cm

OPTIES

ELEMENTEN

2 zits zonder armen

98 x 130 cm

3 zits zonder armen

98 x 160 cm

4 zits zonder armen

98 x 190 cm

1 zits zonder armen

98 x 80 cm

hocker

80 x 70 cm

ottomane links

102 x 135 cm

ottomane rechts

102 x 135 cm

2 zits

98 x 165 cm

3 zits

98 x 195 cm

4 zits

98 x 225 cm

5 zits*

98 x 275 cm

fauteuil

98 x 87 cm

zithoek 95 + 

element rechts

98 x 190 cm

zithoek 95 + 

element links

98 x 190 cm

2 zits arm links

98 x 147 cm

3 zits arm links

98 x 177 cm

4 zits arm links

98 x 207 cm

zithoek 95

95 x 95 cm

zithoek 110

110 x 110 cm

zithoek 95 + 

ottomane links

102 x 210 cm

zithoek 95 + 

ottomane rechts

102 x 210 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

sofa arm links

100 x 145 cm

sofa arm rechts

100 x 145 cm

sofa XL links

100 x 170 cm

sofa XL rechts

100 x 170 cm

1 zits arm links 

98 x 97 cm

1 zits arm rechts 

98 x 97 cm

BERN


