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de mogelijkheden!

o
i
g
g
e
Arp
ba

l
te
s
nk

De bank voor elk interieur. Kenmerkend zijn de
afgeronde arm- en rugleuningen welke kunnen
worden voorzien van een fraai accent. Denk
bijvoorbeeld aan een contraststiksel of een
fraaie bies.
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stel samen:
1-Zits incl. arm

breedte
hoogte
diepte
zithoogte
zitdiepte

Stof of Microleder?

H85xB100xD85
ZH47xZD53

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

2-Zits incl. arm
H85xB160xD85
ZH47xZD53

1

kies je zitcomfort

2

3

2,5-Zits incl. arm
H85xB190xD85
ZH47xZD53

1 Standaard : Polyether 30kg/m3 (standaard).
2 Medium
: HR-schuim volkern 35kg/m3.
3 Excellent : HR-schuim 35kg/m3 + Visco-Schuim 45kg/m3.
3-Zits incl. arm (2x90)
H85xB220xD85
ZH47xZD53

De zitcomforts zijn afgewerkt met een comfortabele Dacron afdeklaag en zijn altijd
ondersteund door Nosagveren! De hocker wordt uitgevoerd met elastische singelbanden
i.p.v. Nosagveren. Zitcomfort type 2 & 3 hebben een meerprijs.

Combineer
je sierkussen

3-Zits incl. arm (3x60)
H85xB220xD85
ZH47xZD53

bepaal je
ideale
zithoogte

P- P6

Hocker

H47xB60xD60
ZH47

Hocker

H47xB75xD75
ZH47

Hocker

H47xB90xD90
ZH47

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per
element en ca. 5cm bij samengestelde combinaties).
Hoogtemaat is incl. standaard poothoogte (H6cm). Alle
elementen hebben standaard 4 poten. Noteer bij het
samenstellen van de modellen van links naar rechts
(voorstaand). Poten zijn niet voorgemonteerd i.v.m.
voorkomen van transportschade.
De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.
Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend.
Druk- en typefouten voorbehouden. ©11-2020

Arpeggio heeft standaard een kunststof
poot van H6cm in de kleur zwart. Een
hogere of lagere zit, of een ander model
poot? Vraag naar de mogelijkheden.
Voor de montage van de poten verwijzen
wij je graag naar de handleiding op onze
website.

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

kies je
detail
De bies kan in iedere
gewenste stof of
microleder verwerkt
worden. Voor het
contraststiksel kan
gekozen worden uit
de kleuren: beige,
bruin, grijs en zwart.

leverbaar in bijna alle
stoffen & kleuren uit
de Pronto Wonen
Stoffencollectie
kies voor een bies of
contraststiksel!

Geringe kleurafwijking mogelijk
door separate productie.

