Hoekbank Senne
Moderne zitgroep met 3 verschillende
armleuningen, 3 zitcomforts en
2 zithoogtes. Zelfs een elektrisch
verstelbaar zitgedeelte is mogelijk.

Scan de QR code en
bekijk alle mogelijkheden
van bank Senne

Prijs hoekbank zoals onder afgebeeld in
microleder Bold

1795,Meerprijs elektrisch relaxgedeelte 495,Hoofdsteun en sierkussens tegen meerprijs

ww

* P rijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Het is mogelijk dat openingstijden afwijken indien noodzakelijk vanwege actuele coronamaatregelen. Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.

SENNE

Tijdelijk gratis
verstelbare hoofdsteunen

Als hoekbank in
vaste uitvoering

Vanaf

1699,Meerprijs optie
bergruimte 99,-

ESTHER

Deze moderne hoekbank is naar eigen wens samen te stellen
en zelfs leverbaar met relaxmechanisme.
Nu tijdelijk met gratis verstelbare hoofdsteunen.

Als hoekbank 2 delig

Vanaf

1795,-

Prijs hoekbank vaste uitvoering

1699,-

BENTE

LIVIA

Zitcombinatie Bente

Draaifauteuil Livia

Met zitgroep Bente stelt u uw eigen

In het Livia programma is naast

zitcomfort en opstelling samen:

verschillende opstellingen banken

2 zithoogtes 46 en 49 cm, 2 zitdieptes

en bijpassende fauteuils ook deze

51 cm en 54 cm en 3 zitcomforts

draaifauteuil leverbaar, met keuze

nl. koudschuim (soepel), binnenvering

uit 3 verschillende ruggen,

(stevig) of boxspring (medium) tegen

3 verschillende armleuningen en

meerprijs. Model Bente is leverbaar

4 verschillende pootmogelijkheden.

in stof en leder.

Deze draaifauteuil is verstelbaar
d.m.v. een gasveer.
Tegen meerprijs is de fauteuil
ook elektrisch verstelbaar te
verkrijgen.

In stof handverstelbaar

Vanaf

In leder als 3 en 2 zits

999,-

Vanaf

2395,Creëer je eigen fauteuil
Bij relaxfauteuil Maarten kunt u kiezen uit 3 verschillende ruggen, 5 verschillende armleuningen en 4
verschillende pootmogelijkheden. Daar komt nog bij dat de verstelbaarheid van de fauteuils handmatig
(gasveer) of elektrisch kan. Zelfs een accu is mogelijk, zodat hij vrij in de kamer kan komen te staan.

LIVIA
Programma Livia

Welke rugleuning vindt u mooi?
Maak een keuze uit de 3 verschillende mogelijkheden.

1

2

Leverbaar als hoekbank, losse
vanaf

1099,-

banken en bijpassende fauteuils.
Er is ook een draaifauteuil
leverbaar.
Alle Livia banken zijn leverbaar

Welke armleuningen kiest u hierbij?
U kunt kiezen uit maar liefst 5 verschillende modellen.

Nu gratis verstelbare
hoofdsteunen

in 2 verschillende zithoogtes,
2 zitdieptes en met 3 verschillende
vullingen. Kies uw favoriet en maak
keuze uit de vele stofmogelijkheden.
Nu gratis hoofdsteunverstelling op
alle zitplaatsen.

3

Welke poot vindt u hierbij passen?
Met 4 verschillende mogelijkheden kiest u er één naar eigen smaak.

4

Hoe wilt u de stoel kunnen verstellen?
Maak uw keuze uit verschillende opties.

MAARTEN

ww

In stof als 2,5 en 2 zits

Vanaf

1899,-

