
All in house.
5 jaar zorgeloos zitgenot. Bij de aanschaf van een 
zitmeubel kun je het All in House Servicepakket 
afsluiten. Met dit pakket koop je optimale bescherming, 
100 procent garantie op de constructie, professionele 
hulp bij calamiteiten en bij vlekken. Wij vertellen je er 
graag meer over.

Let op! Onder voorbehoud van typefouten/afwijkingen 
in afmeting tot 5% zijn mogelijk.

Stel je eigen bank 
samen. Vraag in 
de winkel voor alle 
mogelijkheden.Avalon.

2-zits bank
173(b)x103(d) 
x83(h)

Fauteuil
113(b)x103(d) 
x83(h)

2,5-zits bank
193(b)x103(d) 
x83(h)

3-zits bank
213(b)x103(d) 
x83(h)

Hocker
125(b)x60(d)
x45(h)

Hocker
70(b)x70(d)
x45(h)

2,5-zits + longchair 
links/rechts
248(b)x165(d)x83(h)

2,5-zits + ottomaan 
links/rechts
269(b)x230(d)x83(h)

2,5-zits + hoek + 2-zits
links/rechts
269(b)x249(d)x83(h)

Ottomaan + 2-zits + longchair
links/rechts
330(b)x230(d)x83(h)

Leverbaar met 
elektrisch verstelbare 
relaxfunctie

Zoals getoond:

57

45

83

3,5-zits bank
233(b)x103(d) 
x83(h)

Diep

Hoekopstellingen veel voorkomende opstellingen

Basisopstellingen

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Hoogwaardige vulling van Sandwich polyether of Pocketvering
• Leverbaar met elektrisch verstelbare relaxfunctie *
• Elektrisch verstelbare relaxfunctie optioneel met accu
• Keuze uit 4 verschillende armen optioneel met USB-oplader
• Alle hoofdsteunen zijn verstelbaar
• Keuze uit 2 typen poten; metaal of hout
• Keuze uit 2 zithoogtes; 45 cm of 47 cm

*

* * * * *

* * *



Avalon.

1-zits
61(b)x103(d)x83(h)

1-zits met arm 
links/rechts

87(b)x103(d)x83(h)

1,25-zits met arm 
links/rechts

97(b)x103(d)x83(h)

1,5-zits 
81(b)x103(d)x83(h)

1,5-zits met arm 
links/rechts

107(b)x103(d)x83(h)

2,5-zits 
141(b)x103(d)x83(h)

1,75-zits
91(b)x103(d)x83(h)

2,5-zits met arm
links/rechts

167(b)x103(d)x83(h)

1,25-zits
71(b)x103(d)x83(h)

1,75-zits met arm 
links/rechts

117(b)x103(d)x83(h)

3-zits 
161(b)x103(d)x83(h)

2-zits
121(b)x103(d)x83(h)

3-zits met arm
links/rechts

187(b)x103(d)x83(h)

Hoekelement
102(b)x102(d)x83(h)

2-zits met arm 
links/rechts

147(b)x103(d)x83(h)

3,5-zits 
181(b)x103(d)x83(h)

3,5-zits met arm 
links/rechts

207(b)x103(d)x83(h)

Ottomaan
(optioneel met 
opbergruimte)

links/rechts
102(b)x230(d)x83(h)

Longchair
links/rechts

107(b)x165(d)x83(h)

Elementen

*

*

*

*

*

*

* *

USB-oplader

4 verschillende armen

2 typen poten

A B C D

A B

Diep

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Hoogwaardige vulling van Sandwich polyether of Pocketvering
• Leverbaar met elektrisch verstelbare relaxfunctie *
• Elektrisch verstelbare relaxfunctie optioneel met accu
• Keuze uit 4 verschillende armen optioneel met USB-oplader
• Alle hoofdsteunen zijn verstelbaar
• Keuze uit 2 typen poten; metaal of hout
• Keuze uit 2 zithoogtes; 45 cm of 47 cm

Eiland links + 1-zits
links/rechts

127(b)x103(d)x83(h)


