
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.

Santino.

Basisopstellingen

2-zits + hoek + 2-zits 
links/rechts
vast 271(b)x271(d)x79(h)
klap 282(b)x282(d)x79(h)

2-zits + longchair 
links/rechts
vast 256(b)x164(d)x79(h)
klap 278(b)x164(d)x79(h)

Longchair + 2-zits + ottomaan 
links/rechts
vast 329(b)x215(d)x79(h)
klap 340(b)x215(d)x79(h)

2-zits bank klein
vast 166(b)x96(d)x79(h)
klap 188(b)x96(d)x79(h)

Loveseat
vast 116(b)x96(d)x79(h)
klap 138(b)x96(d)x79(h)

2-zits bank
vast 186(b)x96(d)x79(h) 
klap 208(b)x96(d)x79(h)

3-zits bank
vast 206(b)x96(d)x79(h)
klap 228(b)x96(d)x79(h)

Hocker
70(b)x70(d)
x42(h)

Hocker
125(b)x60(d)
x42(h)

Hocker
125(b)x60(d)x42(h)
met opbergruimte

Hoekopstellingen veel voorkomende opstellingen

2-zits + ottomaan 
links/rechts
vast 259(b)x215(d)x79(h)
klap 270(b)x215(d)x79(h)

Zoals getoond:

Verstelbare
hoofdsteun

56

42

79

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

* * *

Kenmerken

• Keuze uit stof, microleer of leer
• Contraststiksel mogelijk bij geselecteerde stoffen
• Hoogwaardige vulling van Polyether of HR-schuim
• Keuze uit 2 verschillende armen, vast (23 cm) of verstelbaar (34 cm)
• Leverbaar met verstelbare zitdiepte (17 cm) *
• Alle hoofdsteunen zijn verstelbaar
• Houten poot verkrijgbaar in diverse kleuren
• Keuze uit 2 zithoogtes; 42 cm of 45 cm
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Elementen

1,5-zits
70(b)x96(d)x79(h)

1,5-zits met arm 
links/rechts

vast 93(b)x96(d)x79(h)
klap 104(b)x96(d)x79(h)

2-zits klein met arm 
links/rechts

vast 143(b)x96(d)x79(h)
klap 154(b)x96(d)x79(h)

2-zits
140(b)x96(d)x79(h)

2-zits met arm 
links/rechts

vast 163(b)x96(d)x79(h)
klap 174(b)x96(d)x79(h)

3-zits
160(b)x96(d)x79(h)

2-zits klein
120(b)x96(d)x79(h)

3-zits met met arm 
links/rechts

vast 183(b)x96(d)x79(h)
klap 194(b)x96(d)x79(h)

1-zits + eiland 
links/rechts

126(b)x96(d)x79(h)

Hoekelement
108(b)x108(d)x79(h)

Ottomaan
links/rechts

96(b)x215(d)x79(h)

Eiland
93(b)x56(d)x42(h)

Hoek + 2-zits
links/rechts

96(b)x228(d)x79(h)

Hoek + 2-zits met arm
links/rechts

vast 96(b)x251(d)x79(h)
klap 96(b)x262(d)x79(h)

Hoek + 1-zits
links/rechts

96(b)x164(d)x79(h)

Hoek + 2-zits + eiland
links/rechts

96x282x79(h)

Longchair
links/rechts

vast 93(b)x164(d)x79(h)
klap 104(b)x164(d)x79(h)

Hoek + 1-zits met arm
links/rechts

vast 96(b)x187(d)x79(h)
klap 96(b)x198(d)x79(h)

Santino.

2 verschillende armen
1 Vaste arm 23 cm
2 Klaparm 34 cm
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Kenmerken
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