
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.

Rio.

Basisopstellingen

57

46

83

2,5-zits + hoek + 2-zits 
links/rechts
271(b)x241(d)x83(h)

2,5-zits + longchair 
links/rechts
276(b)x154(d)x83(h)

2-zits bank
171(b)x95(d)x83(h)

3-zits bank
231(b)x95(d)x83(h)

2,5-zits bank
201(b)x95(d)x83(h)

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

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

Hocker
87(b)x60(d)
46(h)

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

Fauteuil
110(b)x95(d)x83(h)

Hoekopstellingen veel voorkomende opstellingen

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Hoogwaardige vulling van Polyether of HR-koudschuim
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Keuze uit 2 verschillende armen, met of zonder zijkant poot
• Keuze uit 2 typen metalen poten
• Bies op armleuning mogelijk

2,5-zits + ottomaan 
links/rechts
271(b)x200(d)x83(h)

Zoals getoond:

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



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
60(b)x95(d)x83(h)

1-zits breed 
75(b)x95(d)x83(h)

2-zits met arm 
links/rechts

146(b)x95(d)x83(h)

2,5-zits met arm 
links/rechts

176(b)x95(d)x83(h)

3-zits met arm 
links/rechts

206(b)x95(d)x83(h)

Hoekelement
95(b)x95(d)x83(h)

1,5-zits
90(b)x95(d)x83(h)

Ottomaan 120 
links/rechts

120(b)x95(d)x83(h)

Ottomaan 150
links/rechts

150(b)x95(d)x83(h)

Ottomaan 180 
links/rechts

180(b)x95(d)x83(h)

Ottomaan
links/rechts

95(b)x200(d)x83(h)

Longchair 
links/rechts

100(b)x154(d)x83(h)

Rio.

1 21 2

2 typen poten
Poot 1 Metaal ST3224-15 zwart
Poot 2 Metaal Cap.15 zwart 

2 verschillende armen
Arm 1 zonder zijkant poot
Arm 2 met zijkant poot

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Hoogwaardige vulling van Polyether of HR-koudschuim
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Keuze uit 2 verschillende armen, met of zonder zijkant poot
• Keuze uit 2 typen metalen poten
• Bies op armleuning mogelijk


