BRUZIO

PRONTO WONEN

BRUZIO

OPTIE: KARO RUG

BRUZIO ARM

OPTIE: VLINDERNAAD SMAL

OPTIE: VERBORGEN RITS

Optie: Vlindernaad smal

Optie: Verborgen rits

OPTIE: HORIZONTALE NAAD

OPTIE: CADILLAC RUG

Armhoogte: 64cm

Optie: horizontale naad.
Let op: deze optie geeft een rits op de
achterrug.

OPTIE: RUG CARRE

OPTIE: 2 BANEN

OPTIE: KNOOP 5

OPTIE: 5 BANEN

OPTIE: KNOOP 10

Optie: Cadillac rug

Let op: Het stiksel van de karo is altijd
zwart

OPTIE: BIES

OPTIE: De voorkant rug kan in carre
Optie: De bies kan in iedere gewenste
gemaakt worden. Alleen mogelijk bij uni
stof, lederlook en ledersoort gekozen
stoffen.
worden. Zie voor prijsbepaling uitleg
Let op: deze optie geeft een rits op de
produktinfo
achterrug.

OPTIE: KONTRAST STIKSEL

Optie: Leverbaar met knoop in dezelfde
stof of kontraststof uit dezelfde prijsgroep.
Let op: deze optie geeft een rits op de
achterrug.

OPTIE: ZITCOMFORT KOUDSCHUIM
(HR) EN HR-VISCO

OPTIE: EIKEN POOT

OPTIE: HANDGREEP

Optie: Keuze uit zitcomfort bestaande uit
koudschuim (HR) en HR-Visco
OPTIE: NOSAG VEREN EN
BINNENVERING IN ZITTING

ongelakt

Standaard stiksel in de kleur van de stof.
Optie: Keuze uit beige, bruin, grijs of
zwart stiksel.

gelakt

olie

Optie: ongelakt, gelakt, olie

Standaard: meubelplaat
Optie: nosag, binnenvering

Optie: Keuze uit 10 modellen
handgrepen.

BRUZIO

PRONTO WONEN

ROMP: Massief houten romp, meubelplaat
ZIT: meubelplaat, Polyether 30 kg/m3, Dacron afdeklaag
RUG: Comfortschuim 25kg/m3, Dacron afdeklaag
POTEN: standaard - beuken hout leverbare kleuren: : ongelakt, gelakt, olie, wit, wit vintage, antraciet, antraciet vintage, zwart, alu, koloniaal,
koloniaal vintage en acacia
stoel

eetfauteuil

H=99,W=49,L=65,B=51,C=43

H=99,W=61,L=65,A=5,B=51,C=43

Voor de aangegeven maten kunnen afwijkingen ontstaan (+/- 1 cm)

ALLE OPTIES HEBBEN MEERPRIJS
Dit model kan zowel in stof als in leer besteld worden.
Dit model is in alle kleuren van de stalenbundel leverbaar.
Er kunnen sienna sierkussens in verschillende maten extra besteld worden.
Alle in dit meubel gebruikte materialen voldoen aan de geldende europese eisen. Getest door TUV SUD (101104-2).

Er wordt uitsluitend hout gebruikt met FSC certificaat

