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Moderne zitbank met een mooie hoogwaardige 
afwerking en een comfortabele zit. De strakke 
vormgeving geeft deze bank een eigentijdse 
uitstraling. 

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per 
element en ca. 5cm bij samengestelde combinaties). Hoogtemaat 
is incl. standaard poothoogte. Noteer bij het samenstellen van de 
modellen van links naar rechts (voorstaand). Elk element heeft 
standaard 4 poten. 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.

2 Zits incl. arm
H77xB174xD94

ZH43xZD59

Hocker 
H43xB60xD60

1-Zits incl. arm
H77xB92xD94

ZH43xZD59

2,5-Zits incl. arm
H77xB214xD94

ZH43xZD59

Hocker 
H43xB95xD95

1,5-zits incl. arm
H77xB112xD94

ZH43xZD59

3-Zits incl. arm 
H77xB234xD94

ZH43xZD59

Hocker 
H43xB60xD95

meer info  prontowonen.nl

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 worden 
gemaakt.

kies je stof & kleur

Kadish heeft standaard een zitcomfort van 
nosagveren met een polyether zitkussen, 
afgedekt met een  comfortabele laag 
diolenwatten. Of kies voor HR-schuim 
(meerprijs), dit is zeer veerkrachtig en 
biedt een hoog zitcomfort. 

Kies je zitcomfort

leverbaar in alle 
stoffen & kleuren 

uit de Pronto Wonen  
Stoffencollectie

Kadish biedt keuze uit 
4 metalen poten in de 
kleur chroom of zwart. 
Toch liever een houten 
poot (HF1), dan is er 
keuze uit de kleuren; 
zwart, beuken, eiken, 
els, mahonie, walnoot, 
bruin, grijs, wit, vintage 
bruin, vintage grijs, 
vintage wit, aluminium, 
koloniaal, wengé, 
donker- en licht kersen. 
Of vraag naar de 
mogelijkheden van onze 
potencollectie Bandar.

kies je 
poot & 
poot kleur

Combineer 
je sierkussen
Met sierkussen Dimasso 
in dezelfde bekleding als 
de bank, maak je Kadish 
compleet. Kies uit vele 
soorten & voorzie ze van 
een fraai detail als een 
vlindernaad of bies, 
eventueel in een 
contrastkleur. Je kunt 
zelfs kiezen voor een 
harde of zachte vulling.

B breedte
H hoogte
D diepte
ZH zithoogte
ZD zitdiepte

HR-schuim

Polyetherschuim
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altijd handig, onze 
media-opberger 

dimasso

MF2

MF3

MF4

HF1

MF4

MF

Geringe kleurafwijking mogelijk 
door separate productie.

stel samen:




