
geheel naar wens 
samen te stellen!
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Cantate is speciaal ontworpen om een mooie 
vormgeving te combineren met een heerlijk zitcomfort. 
De grove bies accentueert de belijning van de bank.

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken 
(ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde 
combinaties). Hoogtemaat is incl. standaard 
poothoogte. Alle elementen hebben standaard 
4 poten. 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 i.v.m. voorkomen van 
transportschade. De lijntekeningen kunnen afwijken 
van de werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen geen 
reclamaties of rechten worden ontleend.

B breedte
H hoogte
D diepte
ZH zithoogte
ZD zitdiepte

Fauteuil incl. arm
H86xB116xD96

ZH45xZD58

Loveseat incl. arm
H86xB131xD96

H45xZD58

2-Zits zonder arm
H86xB120xD96

ZH45xZD58

2-Zits incl. arm 
links of rechts
H86xB148xD96

ZH45xZD58

2-Zits incl. arm
H86xB176xD96

ZH45xZD58

2,5-Zits zonder arm 
H86xB150xD96

ZH45xZD58

2,5-Zits incl. arm 
links of rechts
H86xB178xD96

ZH45xZD58

2,5-Zits incl. arm
H86xB206xD96

ZH45xZD58

3-Zits zonder arm
H86xB180xD96

ZH45xZD58

3-Zits incl. arm 
links of rechts
H86xB208xD96

ZH45xZD58

3-Zits incl. arm
H86xB236xD96

ZH45xZD58

Longchair incl. arm 
links of rechts
H86xB105xD156

ZH45

Aantal poten 5

Hoekelement
H86xB93xD93

ZH45xZD58

stel samen:

De bies

Standaard 
incl. 

grove bies!

Cantate wordt standaard 
geleverd met een grove 
bies (ca. 12mm). Enkel bij 
microleder is de grove bies 
niet mogelijk. Vanwege de 
dikte van de stof wordt het 
in plaats daarvan een open 
vlindernaad. De stofranden 
zijn dan duidelijk zichtbaar. 

Cantate heeft standaard 
een zwarte metalen 
poot van H8cm. Voor de 
montage van de poten 
verwijzen wij je graag naar 
de handleiding op onze 
website.

De poothoogte

Druk- en typefouten voorbehouden. ©02-2020

combineer je zitcomfort
Cantate 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 afdeklaag van Fiberfill en zijn altijd ondersteund 
door Nosagveren! Comfort nummer 2 heeft zowel voor het zit- als rugkussen een meerprijs. 

1    Standaard :  Polyether SG35-38kg/m3.
2   Optie :  HR-schuim 37-37kg/m3.

1    Standaard : Mix van polyetherschuimvlokken + Siliconen vezels. 
2   Optie : HR-schuim + mix van Siliconenvezels en Dons.

kies het comfort 
voor je zitkussen

kies het comfort
voor je rugkussen
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Ruime keuze uit diverse soorten & kleuren stof en samengestelde microleders. 
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.

Stof of Microleder?

vlindernaad

Microleder


