
PASSENDE OPSTELLING 
VOOR ELK INTERIEUR

Moderne, comfortabele zitcombinatie NOAH, uitgevoerd 
in mooi exclusief leder in vele kleuren. Fantastisch zitcomfort! 
Verkrijgbaar in verschillende opstellingen (met/zonder 
relaxelement). De zitcombinatie is uitgevoerd met 
sierlijke zwarte poten. Een bank voor jarenlang zitplezier! 
Afmeting: 261 x 173 cm.

Zoals afgebeeld als boven 3-zits-
combinatie met chaise longue. 

*sierkussens, relaxfunctie en hoofdsteunen zijn optioneel

MADE FOR 
COMFORT

TOPKWALITEIT 
VOOR EEN 
LAGE PRIJS

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

MADE FOR 
COMFORT

Met de hoekbank NILSA krijg je een designhoekbank 
van topkwaliteit. De robuuste hoekbank heeft een 
moderne vormgeving met mooie slanke arm en zwart 
metalen poten. Vele opstellingen zijn mogelijk met 
verschillende opties zoals bijvoorbeeld een elektrisch 
relaxelement per zitting of een hoofdsteun. Deze zit-
combinatie is leverbaar in vele mooie kleuren stof 
en leder. Afmeting: 210x266 cm.

MOOIE DESIGN 
HOEKBANK NU 
HÉÉL VOORDELIG

MADE FOR 
COMFORT

999,-

Hoekzitbank 
zoals afgebeeld, 

zonder hoofdsteun en 
exclusief relaxfunctie 

NÚ IN STOF

999,-

1398,-*

Zitcombinatie MAARTEN biedt eindeloos veel 
opstellingen, passend bij ieder interieur. Keus uit 
fauteuil, banken in verschillende maten, relaxop-
ties, hockers, chaise longue en hoek- en tussen-
elementen. Koudschuim vulling voor jarenlang 
zitcomfort. Grote variatie in stof, leer en kleur. 
Poten van metaal of hout en leverbaar met lade 
en/of bedfunctie.

Als afgebeeld in stof 
afm. 263 x 235 cm
(excl. sierkussens)

2195,*-



zoals afgebeeld in stof, 
exclusief sierkussens 

1998,-*

Comfortabele relaxfauteuil 
FINN. In vele mooie stof- en 
leerkwaliteiten leverbaar. 
Verkrijgbaar in drie maten: 
small, medium en large. 

Zoals afgebeeld  
handmatig verstelbaar   
in stof Texas/Jeep nu

*Optioneel ook leverbaar 
met elektrische verstelling.

FRAAIE FAUTEUIL 
MET HEERLIJKE 
ZITEIGENSCHAPPEN

MADE FOR 
COMFORT

799,-*

Hand 
verstelbare 

relaxfauteuil leverbaar 
in verschillende 

uitvoeringen

799,-*

VERKRIJGBAAR 
IN 3 VERSCHILLENDE 

MATEN 

SMALL - MEDIUM - LARGE

KWALITEIT

GE
GA

RANDEERDE

GEGARANDEERDE

MADE FOR 
COMFORT

MAATWERK IN ZITCOMFORT
Eigentijdse hoekzitcombinatie LIAM uitgevoerd in een mooie exclusieve 
vintage stof. Ook leverbaar in andere stoffen. De hoekzitcombinatie 
heeft een heerlijke comfortabele zit en is verkrijgbaar met 2 poothoogtes 
in zwart en chroom. 

Zoals afgebeeld in de afmetingen
233 x 281 cm

*sierkussens zijn optioneel
1998,-*


