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Ardante is een stijlvol vormgegeven bank
met een zeer comfortabele zit. En een
hoogwaardige afwerking.

stel samen:
2-Zits incl. arm
H84xB170xD88
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breedte
hoogte
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zithoogte
zitdiepte

stof of microleder?

ZH44xZD55

Ruime keuze uit diverse soorten & kleuren stof en microleder.
Elementen kunnen enkel in dezelfde uni bekleding en kleur
gemaakt worden.

3-Zits incl. arm links
H84xB180xD88

Microleder bestaat uit een toplaag van microvezel stof met
daaronder leder wat zorgt voor zeer rijke grip en goede stabiliteit.
Bij microleder ondergaat de toplaag nog een extra behandeling,
wat een mooie touch geeft.

ZH44xZD55

3-Zits incl. arm rechts
H84xB180xD88
ZH44xZD55

3-Zits incl. arm
H84xB200xD88
ZH44xZD55

Hoek 2-zits + arm rechts
H84xB232xD88
ZH44xZD55

Hoek 2-zits + arm links
H84xB232xD88
ZH44xZD55

3-Zits + hoek 2-zits incl. arm
H84xB268xD232
ZH44xZD55

Hoek 2-zits + 3-zits incl. arm
H84xB232xD268
ZH44xZD55

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken
(ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde
combinaties). Waar nodig worden er standaard
kunststof poten onder een element geplaatst.
Noteer bij het samenstellen van de modellen van links
naar rechts (voorstaand). Poten zijn voorgemonteerd.
De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke
uitvoering. Hieraan kunnen geen reclamaties of
rechten worden ontleend.
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zitcomfort
Ardante heeft standaard een zitcomfort
van nosagveren afgedekt met Polyamide.
Zitkussens zijn voorzien van HR-schuim (HR40)
afgewerkt met een comfortabele laag dacron.

HR-schuim

kies je poot & kleur
Ardante heeft standaard een zwart metalen poot
H13cm, of kies voor de kleur chrome. Tegen meerprijs
is er keuze voor een houten poot H13cm in de kleuren;
zwart, zilver, honing, koloniaal, onbewerkt, blank
gelakt & donker eiken.

Combineer
je sierkussen

kies je
detail

Ardante kan oo
k met
contraststiksel
* worden
geleverd.

armkussen
Ook met band
leverbaar!
Armkus sen in B50xL50
of B55xL55.
*Enkel bij microleder is een contraststiksel mogelijk.
De kleur van het stiksel wordt door de leverancier
afgestemd op de kleur van het microleder.

Met sierkussen Dimasso
in dezelfde bekleding* als
de bank, maak je Ardante
compleet. Kies uit vele
soorten & voorzie ze van
een fraai detail als een
vlindernaad of bies,
eventueel in een
contrastkleur. Je kunt
zelfs kiezen uit
verschillende vullingen.

leverbaar in bijna alle
stoffen & kleuren uit
de Pronto Wonen
Stoffencollectie
Geringe kleurafwijking mogelijk
door separate productie.
* Helaas niet in combinatie met Vintage.

