VERLEIDELIJKE SCHOONHEID
AANTREKKELIJK COMFORT

In stof vanaf

1995,LAAT U VERRASSEN DOOR DE VEELZIJDIGHEID VAN DIT BANKENCONCEPT

HOEKBANK NORA
Comfortabele moderne hoekbank die naar eigen wens
is samen te stellen voor een optimaal zitcomfort onder
alle omstandigheden. Tegen meerprijs longchair
verstelbaar tot relaxpositie (elektrisch) verkrijgbaar.
Uitvoering in trendy Cord stof

1995,-

Meerprijs manuele zitdiepteverstelling per zitplaats 95,Meerprijs hoofdsteun type KS per zitplaats 99,-

In stof als 3 en 2 zits

vanaf

ZITCOMBINATIE
BENTE
ZITCOMBINATIE BENTE
Met zitgroep Bente stelt u uw eigen
zitcomfort en opstelling samen:
2 zithoogtes 46 en 49 cm, 2 zitdieptes
51 cm en 54 cm en 3 zitcomforts
nl. koudschuim (soepel), binnenvering
(stevig) of boxspring (medium) tegen
meerprijs. Model Bente is leverbaar in
stof en leder.

HOEKBANK ESTHER
Deze moderne hoekbank is naar eigen
wens samen te stellen.
Prijs hoekbank vaste uitvoering

1895,-

Afgebeeld: 3 hoek + 1,5 zits.
Leverbaar vanaf 1895,- in stof.
Meerprijs optie hoofdsteunen 475,voor complete hoekbank.
Ook leverbaar met optie opbergruimte.

1995,-

DIT IS WERKELIJK HET
ÉCHTE RELAXEN!
ZITCOMBINATIE LIVIA
Leverbaar als hoekbank, losse
banken en bijpassende fauteuils.
Er is ook een draaifauteuil
leverbaar. Alle Livia banken zijn
leverbaar in 2 verschillende
zithoogtes, 2 zitdieptes en met
3 verschillende vullingen. Kies
uw favoriet en maak keuze uit
de vele stofmogelijkheden.

GRATIS

HOOFDSTEUN
VERSTELLING
op alle zitplaatsen

Nu gratis hoofdsteunverstelling
op alle zitplaatsen.

In stof als 2 en 2,5 zits vanaf

1995,-

KIES UW PERSOONLIJK ZITCOMFORT
DRAAIFAUTEUIL EVA
Moderne comfortabele draaifauteuil.
In verschillende stoffen leverbaar.
Afgebeeld in trendy Cord stof.
Leverbaar met bijpassende hocker.
Fauteuil in stof vanaf 995,Hocker in stof vanaf 355,-

Fauteuil in stof vanaf

HOEKBANK
ESTHER

995,-

RELAXFAUTEUIL HUGO
Creëer je eigen fauteuil met keuze uit 5 verschillende maten, meerdere armleuningen en pootmogelijkheden.
Fauteuil Hugo kan zowel handverstelbaar (gasveer) als elektrisch worden geleverd. Optioneel is een sta-op functie en draadloze
afstandsbediening leverbaar. Verkrijgbaar in stof en leer.
Zie hieronder een greep uit de mogelijkheden.

In stof vanaf

1549,In leder vanaf 1849,-. Diverse
opties leverbaar tegen meerprijs.

KEUS UIT MEERDERE MODELLEN EN OPTIES

ALLE
MODELLEN
ZIJN LEVERBAAR
IN PICCOLO (XS),
SMALL, MEDIUM,
LARGE EN EXTRA
LARGE!

S

M

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.
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