
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.

Coast.

Basisopstellingen

60

47

90

2-zits bank
162(b)x110(d)x90(h)

Loveseat 75cm
116(b)x110(d)x90(h)

Loveseat 90cm
132(b)x110(d)x90(h)

Fauteuil
102(b)x110(d)x90(h)

2,5-zits bank
192(b)x110(d)x90(h)

3-zits bank
222(b)x110(d)x90(h)

Hocker
90(b)x90(d)x47(h

Hocker
75(b)x75(d)x47(h)

Hocker
60(b)x60(d)x47(h)

Hoekopstellingen veel voorkomende opstellingen

3-zits + ottomaan 
links/rechts
308(b)x242(d)x90(h)

2,5-zits + hoek + 2-zits 
links/rechts
277(b)x247(d)x90(h)

Ottomaan + 2-zits + longchair 
links/rechts
332(b)x242(d)x90(h)

3-zits + longchair 
links/rechts
302(b)x148(d)x90(h)

Zoals getoond:

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

Kenmerken

• Keuze uit stof of microleer
• Hoogwaardige vulling van Sandwich polyether of HR-koudschuim
• Contraststiksel mogelijk op geselecteerde stoffen
• Keuze uit 2 typen poten; hout of kunststof.
• Keuze uit 3 zithoogtes; 45 cm, 47 cm (kunststof poot) 
 of 49 cm (houten poot)



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.

Elementen

1-zits
62(b)x110(d)x90(h)

1-zits met arm 
links/rechts

82(b)x110(d)x90(h)

2-zits met arm 
links/rechts

142(b)x110(d)x90(h)

2,5-zits
152(b)x110(d)x90(h)

1,5-zits
75(b)x110(d)x90(h)

1,5-zits met arm
links/rechts

95(b)x110(d)x90(h)

2,5-zits met arm 
links/rechts

172(b)x110(d)x90(h)

3-zits
182(b)x110(d)x90(h)

3-zits met arm 
links/rechts

202(b)x110(d)x90(h)

Hoekelement 
links/rechts

105(b)x105(d)x90(h)

Ottomaan
links/rechts

110(b)x242(d)x90(h)

Longchair
links/rechts

100(b)x148(d)x90(h)

Coast.

1 2

2 typen poten

Poot 1 Kunststof 
1,5 cm of 3,5 cm zwart 
Poot 2 Hout 5 cm 
in diverse houtkleuren

Kenmerken

• Keuze uit stof of microleer
• Hoogwaardige vulling van Sandwich polyether of HR-koudschuim
• Contraststiksel mogelijk op geselecteerde stoffen
• Keuze uit 2 typen poten; hout of kunststof.
• Keuze uit 3 zithoogtes; 45 cm, 47 cm (kunststof poot) 
 of 49 cm (houten poot)

1,5-zits met arm 
links/rechts

112(b)x110(d)x90(h)

2-zits 
122(b)x110(d)x90(h)

1,5-zits
92(b)x110(d)x90(h)


