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B breedte
H hoogte
D diepte

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

Genieten en ontspannen in de royale bank
Alletto. Voorzien van vaste zit- en rugkussens.
Tijdloos van vormgeving en uitstekend te
combineren met elke woonstijl.

1-Zits zonder arm (60)

1,5 Zits zonder arm (70)

1,5 Zits zonder arm (80)

ZH47xZD51

ZH47xZD51

ZH47xZD51

H99xB60xD90

H99xB70xD90

H99xB80xD90

1,5 Zits zonder arm (90)

2-Zits zonder arm (2x60)

2,5-Zits zonder arm (2x70)

ZH47xZD51

ZH47xZD51

ZH47xZD51

2,5-Zits zonder arm (2x80)

3-Zits zonder arm (3x60)

3-Zits zonder arm (2x90)

ZH47xZD51

ZH47xZD51

ZH47xZD51

1 zits met eiland links

1-Zits met eiland rechts

Longchair smal
incl. arm links

ZH47xZD51

ZH47xZD51

H99xB90xD90

H99xB120xD90

H99xB180xD90

H99xB160xD90

H99xB118xD90

H99xB118xD90

H99xB140xD90

H99xB180xD90

H99xB94xD163
ZH47xZD51

Rugbreedte 70cm
Aantal poten 2

Aantal poten 2

Longchair smal
incl. arm rechts

Hoekelement groot
afgeschuind

ZH47xZD51

ZH47xZD60

Rugbreedte 70cm

Aantal poten 4

Aantal poten 3

H99xB99xD99

H99xB94xD163

Aantal poten 3

Aangegeven afmetingen kunnen afwijken (ca. 1cm
per element en ca. 5cm bij samengestelde
combinaties). De hoogtemaat is incl. de standaard
poothoogte. De maten zijn excl. de breedte van
de armleuning (B23cm) deze dient erbij opgeteld
te worden. De maat van het element longchair is
incl. de breedte van de armleuning. Onder elke

armleuning zitten standaard 2 poten. Wordt er
gekozen voor andere poten dan de standaard
versie, staat het aantal extra benodigde poten bij
de elementen vermeld. Waar nodig worden er
standaard kunststof poten onder een element
geplaatst. De poten zijn niet voorgemonteerd
i.v.m. het voorkomen van transportschade.

Noteer bij het samenstellen van de modellen van
links naar rechts (voorstaand). De lijntekeningen
kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.
Hieraan kunnen geen reclamaties en/of rechten
worden ontleend.

2,5-Zits (2x70) met arm, 2,5-zits (2x80) met arm
Druk- en typefouten voorbehouden. ©08-2020

Combineer je sierkussen
Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding als de bank,
maak je Alletto 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.

Stof, leder of microleder?
Ruime keuze uit diverse soorten & kleuren stof, leder
of microleder. Elementen kunnen enkel in dezelfde
uni bekleding en kleur gemaakt worden. Bij keuze voor
leder kunnen er extra naden in de zitting, rug- en/of
armleuning voorkomen. Bij de longchair loopt over de breedte
van het zitvlak een stiknaad i.v.m. de stofbreedte.

kies je poot & poot kleur
Alletto wordt standaard geleverd met armbreedte 23cm, voor zowel de
linkerals de rechterzijde. Onder elke arm zijn altijd 2 poten gemonteerd.
Model Alletto biedt keuze uit metalen poot in zwart of metaal en een houten
poot. De poten hebben een hoogte van H16cm.
De houten poten zijn leverbaar in de
eikenhoutkleuren: gelakt, geolied,
onbehandeld, wit geolied, soap, zwart en
smoked. Of kies uit van de beukenhoutkleuren:
gelakt, onbehandeld, geolied, notenkleur
gelakt, bruin en donkerbruin.

2H4K schuin
zwart

0I5 Taps
rechthoek

2H4B schuin
metaal

combineer je zitcomfort
Alletto biedt het optimale zitcomfort. Voor het zitkussen zijn een 2-tal opties
mogelijk. Het rugkussen is standaard voorzien van Siliconenkorrels afgedekt
met een Diolenwatten-afdeklaag.

1

leverbaar in alle
stoffen & kleuren uit
de Pronto Wonen
Stoffencollectie
Geringe kleurafwijking mogelijk
door separate productie.

2

kies het comfort
voor je zitkussen

1 Standaard : HR-schuim 30-38kg/m³ + HR-schuim 35-32kg/m³.
2 Optie
: Pocketvering.
De zitcomforts zijn afgewerkt met een comfortabele Diolenwatten-afdeklaag en zijn altijd ondersteund
door een Topline vering! Comfort nummer 2 heeft een meerprijs.

