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geheel naar wens 

samen te stellen!



Barrio een prachtige bank met een moderne 
vormgeving. Genieten en relaxen staan bij dit 
model centraal. Laat je inspireren door de 
vele mogelijkheden. 

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 

1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde 

combinaties). Let op! Alle afmetingen (behalve de 

longchair) zijn excl. armleuning (H63xB22xD87cm), 

deze dienen hierbij opgeteld te worden. Onder elke 

armleuning zitten standaard 2 poten. 

Wordt er gekozen voor andere poten dan de 

standaard versie, dan staat het aantal extra 

benodigde poten bij de elementen vermeld. 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 niet voorgemonteerd, om transportschade 

te voorkomen, deze dienen nog gemonteerd te 

worden. De lijntekeningen kunnen afwijken van de 

werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen geen 

reclamaties of rechten worden ontleend.

stel samen:
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ZH zithoogte

ZD zitdiepte

B breedte

H hoogte

D diepte

Longchair smal 
incl. arm links
H88xB92xD163

ZH45xZD55

Rugbreedte 70cm 

Aantal poten 3

Longchair smal 
incl. arm rechts
H88xB92xD163

ZH45xZD55

Rugbreedte 70cm 

Aantal poten 3

Hocker
H46xB60xD70
H46xB60xD80
H46xB60xD90

ZH46

Hocker  
H46xB60xD60

ZH46

3-Zits zonder arm (2x90)
H88xB180xD90

ZH45xZD55

2-Zits zonder arm (2x60)
H88xB120xD90

ZH45xZD55

1-Zits zonder arm (60)
H88xB60xD90

ZH45xZD55

1,5 Zits zonder arm (70)
H88xB70xD90

ZH45xZD55

1,5 Zits zonder arm (80)
H88xB80xD90

ZH45xZD55

1,5 Zits zonder arm (90)
H88xB90xD90

ZH45xZD55

2,5-Zits zonder arm (2x70) 
H88xB140xD90

ZH45xZD55

2,5-Zits zonder arm (2x80)
H88xB160xD90

ZH45xZD55

3-Zits zonder arm (3x60)
H88xB180xD90

ZH45xZD55

1 zits met eiland links 
H88xB118xD92

ZH45xZD55

Maat eiland B54xL92

Aantal poten 2

1-Zits met eiland rechts 
H88xB118xD92

ZH45xZD55

Maat eiland B54xL92 

Aantal poten 2

Hoek met eiland rechts
H88xB92xD210 

ZH45xZD55 

Maat eiland B54xL92

Aantal poten 5

Hoek met eiland links
H88xB92xD210 

ZH45xZD55 

Maat eiland B54xL92

Aantal poten 5

Hoekelement groot 
afgeschuind
H88xB98xD98

ZH45xZD55

Aantal poten 4

Hoekelement klein 
afgeschuind
H88xB92xD92

ZH45xZD55

Aantal poten 4

Longchair breed
incl. arm links
H88xB112xD163

ZH45xZD55

Rugbreedte 90cm 

Aantal poten 3

Longchair breed 
incl.arm rechts
H88xB112xD163

ZH45xZD55

Rugbreedte 90cm 

Aantal poten 3



leverbaar in alle 

stoffen & kleuren uit 

de Pronto Wonen 

Stoffencollectie

Geringe kleurafwijking mogelijk 
door separate productie.

Combineer je sierkussen

Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding als de bank, 

maak je Barrio 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.

De houten poten zijn leverbaar in de kleuren:

eikenhout gelakt, eikenhout geolied, eikenhout

onbehandeld, eikenhout wit geolied, beukenhout

gelakt, beukenhout onbehandeld, beukenhout

geolied en beukenhout notenkleur gelakt.

Barrio wordt standaard geleverd met arm H63xB22xD87cm, voor zowel de linker- 

als de rechterzijde. Onder elke arm zijn altijd 2 poten gemonteerd. Model Barrio 

biedt keuze uit 3 metalen poten en 3 soorten houten poten, elk H16cm.

1A6A 
recht chroom

1A6K 
recht zwart

0I5 Taps 
rechthoek

046B rond 
Ø6cm 

geborsteld

098 Taps 
rond

2H4K schuin 
zwart

2H1
schuin

kies je poot & poot kleur

Bijvoorbeeld een velours, grof- of fijn geweven stof. 

Kies uit vele actuele tinten grijs, bruin, taupe of 

antraciet. Ook een uitgesproken kleur behoort tot de 

mogelijkheden. Elementen kunnen enkel in dezelfde 

uni bekleding en kleur gemaakt worden.

Bij de longchair loopt over de breedte van het zitvlak een stiknaad i.v.m. de stofbreedte.

kies je stof & kleur

combineer je zitcomfort

Barrio biedt het optimale 

zitcomfort dat geheel naar wens 

is samen te stellen. Zowel voor 

de rug- als zitkussens zijn een 

2-tal opties mogelijk.

De zitcomforts zijn afgewerkt met een comfortabele Diolenwatten-afdeklaag en zijn altijd ondersteund 

door Nosagveren! Comfort nummer 2 heeft voor zowel het rug- als zitkussen een meerprijs.

1    Standaard : HR-schuim 30-38kg/m3.

2   Optie : Pocketvering + HR-schuim 30-38kg/m3.

1    Standaard : HR-schuim 23-13kg/m3 + Polyether vlokken SG16-15kg/m3 + Siliconen vlokken.

2   Optie : HR-schuim 30-38kg/m3.

1 2

1 2

kies het comfort 

voor je zitkussen

kies het comfort

voor je rugkussen



Elektrisch verstelbare zitting voor: 1, 1,5-zits element.*

Maak het lekker 

comfortabel

Standaard incl. vlindernaad!

Hoofdsteun leverbaar in breedtematen: 47/57/67/77 of 87cm.**

Combineer met 

diverse elementen & 

maak zo je eigen  

ideale zithoek!

2,5-Zits (2x70) met arm, 2,5-zits (2x80) met arm

*De elektrische relaxfunctie (met tiptoetsen aan de zjkant van de zitting optioneel met accu) is alleen mogeljk in de 1- en 1,5-zitselementen. Bj de relaxfunctie dient altjd een bjpassende hoofdsteun 
te worden besteld. Om een 2-, 2,5- of 3 zitsbank met elektrische relaxfunctie te verkrjgen, dient deze te worden samengesteld uit twee 1- of 1,5-zits elementen. Wordt een element met relaxsysteem 
gecombineerd met een vast element dan kunnen hier onderling verschillen in afmetingen ontstaan doordat beide elementen een andere opbouw hebben. Het is niet mogeljk om een element met 
relaxfunctie te combineren met een longchair, daar de voetsteun dan vast kan lopen tegen de zjkant van de longchair. Let erop dat de breedte van de hoofdsteun nooit breder is dan het rugkussen.

2,5-Zits (2x70) met arm

   Hoek met eiland links, 1,5-zits (90), 1,5-zits (90) arm rechts, incl. relaxfunctie met hoofdsteun 

Druk- en typefouten voorbehouden. ©04-2020

Voorbeeld 

opstellingen 
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