Eigentijdse hoekzitcombinatie
LIAM uitgevoerd in een
mooie exclusieve vintage
stof. Ook leverbaar in
diverse andere stoffen.
Het model heeft een heerlijke
comfortabel zit en is
verkrijgbaar als losse bank,
diverse hoekopstellingen en
met 2 poothoogtes in zwart
en chroom.

MADE FOR

BIJ ONS IS ELKE
RELAXFAUTEUIL

COMFORT

MAATWERK

STEL JE
EIGEN
RELAXFAUTEUIL
SAMEN

Zoals afgebeeld in stof in de
afmeting 233 x 281 cm vanaf

1999,*

*sierkussens zijn optioneel

MAATWERK IN
ZITCOMFORT

E XCLUSIEF

Relaxfauteuil ROCCO is
leverbaar in:
•

3 verschillende modellen

•

3 verschillende maten
(small, medium, large)

•

Stof of leer

•

3 verschillende verstellingen:
gasveer, 2-motorig en 3-motorig
met opsta-functie.

TOPKWALITEIT
VOOR EEN
SPECIALE
PRIJS

Relaxfauteuil ROCCO in stof
met 5-teens poot en gasveerverstelling vanaf

1099,*

*optioneel diverse poten

Moderne, zeer comfortabele zitcombinatie LORENZO. Deze banken
zijn verkrijgbaar in diverse leerkwaliteiten in vele mooie kleuren.
De verstelbare hoofdsteunen zorgen voor nog meer comfort.
Ook leverbaar als hoekbank. Een bank voor jaren zitplezier.

MADE FOR

* Actieprijzen geldig tot 4 weken na verschijning. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

COMFORT

Zoals afgebeeld:
3- en 2,5 zits in leder Torro
vanaf

2999,*

Breedte 2,5-zits bank 198 cm
Breedte 3-zits bank 226 cm
*sierkussens zijn optioneel

MOOIE DESIGN HOEKBANK
NU HÉÉL VOORDELIG

PUUR
GENIETEN

E XCLUSIEF

De zitcombinatie ENZO biedt
eindeloos veel opstellingen,
passend in iedere interieur.
Dit model is verkrijgbaar in
stof of leer. Optioneel is een
wall-away relaxfunctie mogelijk
en verstelbare hoofdsteunen.
Afmeting 236x267 cm.
Hoekopstelling in stof
zonder opties vanaf

1649,Hoekzitbank zoals afgebeeld,
zonder hoofdsteun en
exclusief relaxfunctie
Nú in stof vanaf

999,-

Met de hoekbank NILSA krijg je een designhoekbank van
topkwaliteit. Vele opstellingen zijn mogelijk met verschillende
opties zoals bijvoorbeeld een elektrisch relaxelement per zitting
of een hoofdsteun. Deze zitcombinatie is leverbaar in vele mooie
kleuren stof en leder. Afmeting: 210x266 cm.

E XCLUSIEF

Comfortabele zitcombinatie
SERGIO verkrijgbaar in 2 zithoogtes, 2 zitdieptes en in stof
of leer. Leverbaar met of zonder
wall-away relaxfunctie. De bank
is voorzien van binnenvering en
heeft verstelbare hoofdsteunen.
De bijpassende fauteuil is voorzien van boxspringvering in de
zittingen, heeft optioneel een
wall-away relaxfunctie en is
uitgevoerd in leer of stof.
2,5- en 2-zits bankstel
zoals afgebeeld in stof

1799,Breedte 2-zits bank 144 cm
Breedte 2,5-zits bank 170 cm

MADE FOR

COMFORT

Bijpassende
elektrisch
verstelbare
relaxfauteuil
in leer vanaf

1469,-

