
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.

2,5-zits + longchair
links/rechts
309(b)x178(d)x82(h)

2,5-zits + ottomaan 
links/rechts
285(b)x229(d)x82(h)

2,5-zits + hoek groot + 2-zits
links/rechts
306(b)x286(d)x82(h)

Longchair + 2-zits + ottomaan
links/rechts
356(b)x229(d)x82(h)

Casone.

Basisopstellingen

Hoekopstellingen veel voorkomende opstellingen

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Hoogwaardige vulling van Sandwich Polyether
• Leverbaar met elektrisch verstelbare relaxfunctie *
• Elektrisch verstelbare relaxfunctie optioneel met accu
• Keuze uit 2 zithoogtes; 44 cm of 46 cm
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2-zits bank
197(b)x96(d)x82(h)

2,5-zits bank
217(b)x96(d)x82(h)

3-zits bank
237(b)x96(d)x82(h)

Hocker
70(b)x70(d)
x44(h)

Hocker
125(b)x60(d)
x44(h)

Zoals getoond:

Leverbaar met 
elektrisch verstelbare 
relaxfunctie

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

* * *
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5 jaar zorgeloos zitgenot. Bij de aanschaf van een 
zitmeubel kun je het All in House Servicepakket 
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1-zits
71(b)x96(d)x82(h)

1-zits arm 
links/rechts

99(b)x96(d)x82(h)

1,25-zits arm 
links/rechts

109(b)x96(d)x82(h)

1,5-zits
91(b)x96(d)x82(h)

1,5-zits arm 
links/rechts

119(b)x96(d)x82(h)

2-zits
141(b)x96(d)x82(h)

1,25-zits
81(b)x96(d)x82(h)

2-zits arm 
links/rechts

169(b)x96(d)x82(h)

2,5-zits
161(b)x96(d)x82(h)

2,5-zits arm 
links/rechts

189(b)x96(d)x82(h)

3-zits
181(b)x96(d)x82(h)

3-zits arm 
links/rechts

209(b)x96(d)x82(h)

Eiland links + 1-zits
133(b)x96(d)x82(h)

Ottomaan
links/rechts

96(b)x229(d)x82(h)

Longchair
links/rechts

119(b)x178(d)x82(h)

Hoekelement klein
94(b)x94(d)x82(h)

Hoekelement groot
117(b)x117(d)x82(h)

Elementen

Casone.

Optioneel met
hoofdsteun

60/70(b)

* * * * *

*

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Hoogwaardige vulling van Sandwich Polyether
• Leverbaar met elektrisch verstelbare relaxfunctie *
• Elektrisch verstelbare relaxfunctie optioneel met accu
• Keuze uit 2 zithoogtes; 44 cm of 46 cm


