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geheel naar wens
samen te stellen
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Met Linoza & Licato ontwerp je zelf een
spectaculaire en prachtige leefhoek,
die is samengesteld met verschillende
losse zitelementen in een stof naar
keuze. Combineer met de zitcomforts,
hoofdsteunen en sierkussens, et voilà je
eigen Linoza of Licato!

licato

linoza

LICATO = laag basisframe

LINOZA = hoog basisframe

Licato biedt keuze uit 3 soorten poten in 2 hoogtes (6 & 9cm)

Linoza biedt keuze uit 3 soorten poten in 2 hoogtes (15 & 18cm)

HF1 | 6cm
HF2 | 9cm

geborsteld
MF1 | 6cm
MF2 | 9cm

zwart

geborsteld

MF1 | 6cm
MF2 | 9cm

MF3 | 6cm
MF4 | 9cm

zwart

MF3 | 6cm
MF4 | 9cm

HF1 | 15cm
HF2 | 18cm

geborsteld

MF1 | 15cm
MF2 | 18cm

zwart

MF1 | 15cm
MF2 | 18cm

geborsteld

MF3 | 15cm
MF4 | 18cm

zwart

MF3 | 15cm
MF4 | 18cm

De poten HF1 en HF2 zijn standaard. Deze houten poten zijn leverbaar in de kleuren:
zwart, beuken, koloniaal, eiken, bruin, grijs, wit, grafiet, zand en zilver-/aluminiumkleur.
De metalen poten (MF1 t/m MF4) hebben een meerprijs en zijn leverbaar in de kleuren
zwart en geborsteld.

De poten HF1 en HF2 zijn standaard. Deze houten poten zijn leverbaar in de kleuren:
zwart, beuken, koloniaal, eiken, bruin, grijs, wit, grafiet, zand en zilver-/aluminiumkleur.
De metalen poten (MF1 t/m MF4) hebben een meerprijs en zijn leverbaar in de kleuren
zwart en geborsteld.

KIES DE ARMLEUNING

KIES DE ARMLEUNING

Licato biedt keuze uit 4 type armleuningen, deze
kunnen zowel links als rechts geplaatst worden.

Linoza biedt keuze uit 4 type armleuningen, deze
kunnen zowel links als rechts geplaatst worden.

Arm A1
H59xB25xD97cm

Arm A2
H69xB25xD97cm

Arm B1
H59xB19xD97cm

Arm B2
H69xB19xD97cm

Arm A1
H59xB25xD97cm

Arm A2
H69xB25xD97cm

Arm B1
H59xB19xD97cm

Arm B2
H69xB19xD97cm

B breedte
H hoogte
D diepte

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

stel samen
1-Zits zonder arm (60)

1-Zits zonder arm (80)

1,5-Zits zonder arm

ZH46/49xZD62

ZH46/49xZD62

ZH46/49xZD62

Aantal poten 2

Aantal poten 2

Aantal poten 2

2-Zits zonder arm

3-Zits zonder arm

Trapeze element links

ZH46/49xZD62

ZH46/49xZD62

ZH46/49xZD62

H87xB60xD97

H87xB80xD97

H87xB100xD97

H87xB200xD97

H87xB160xD97

H87xB135xD97
Aantal poten 3

Trapeze element rechts

Hoek met eiland links

Hoek met eiland rechts

ZH46/49xZD62

ZH46/49xZD192

ZH46/49xZD192

Maat eiland B97xD56

Maat eiland B97xD56

Aantal poten 3

Aantal poten 5

Aantal poten 5

Longchair zonder arm links

Longchair zonder arm rechts

Hoekelement klein

ZH46/49xZD135

ZH46/49xZD135

ZH46/49xZD62

Aantal poten 3

Aantal poten 3

Aantal poten 3

Trapezehoek

Hocker

Hocker

ZH46/49

ZH46/49

Aantal poten 4

Aantal poten 4

H87xB97xD230

H87xB135xD97

H87xB80xD170

H87xB97xD230

H87xB97xD97

H87xB80xD170

H87xB116xD116

H46xB65xD65

ZH46/49xZD62
Aantal poten 3

Aangegeven afmetingen kunnen afwijken (ca. 1cm per
element en ca. 5cm bij samengestelde combinaties). De
hoogtemaat is incl. de standaard poothoogte. De maten
zijn excl. de breedte van de armleuning, deze dient erbij
opgeteld te worden. Elke armleuning heeft standaard 2
poten. Wanneer er wordt gekozen voor andere poten dan
de standaard versie, staat het aantal extra benodigde
poten bij de elementen vermeld.

H46xB95xD65

Waar nodig worden er standaard kunststof poten onder
een element geplaatst. Bij keuze voor doorstoffering
wordt de doorgestoffeerde zijkant standaard en zonder
meerprijs voorzien van 2 standaard poten. Wordt er
gekozen voor een meerprijs poot dan worden voor de
extra zijde(s) het aantal benodigde poten als meerprijs
berekend. De poten zijn niet voorgemonteerd i.v.m. het
voorkomen van transportschade.

combineer je zitcomfort

kies het comfort
voor je zitkussen

1

Zodra de hocker als eindstuk wordt besteld, dan wordt
het voorlaatste element standaard doorgestoffeerd.
Noteer bij het samenstellen van de modellen van links
naar rechts (voorstaand). De lijntekeningen kunnen
afwijken van de werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen
geen reclamaties en/of rechten worden ontleend.

2

3

4

Licato & Linoza bieden het optimale
zitcomfort dat geheel naar wens is
samen te stellen. Zowel voor de rug- als
zitkussens zijn een 4-tal opties mogelijk.
1

kies het comfort
voor je rugkussen

1

1
2
3
4

S
 tandaard
Medium
E
 xcellent
S
 upreme

2

3

4

: Siliconen + Polyether.
:	Siliconen.
: HR-schuim 30kg/m³ + Rugmat (veren + siliconen).
: Viscoschuim + Rugmat (veren + siliconen).

2
3
4

S
 tandaard
Medium
E
 xcellent
Supreme

:	Polyether SG30kg/m³ + HR-schuim 30kg/m³.
:	HR-schuim 38kg/m³ + HR-schuim 30kg/m³.
:	Bonellveren + HR-schuim 38kg/m³.
: Bonellveren + Pocketveren + Viscoschuim
(memory foam).

De zitcomforts zijn afgewerkt met een
comfortabele Diolenwattenafdeklaag en
zijn altijd ondersteund door Nosagveren!
De hocker wordt uitgevoerd met elastische
singelbanden i.p.v. Nosagveren. Zitcomforts
nummer 2, 3 & 4, voor zowel het rug- als
zitkussen, hebben een meerprijs.

Combineer je sierkussen
Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding als
de bank, maak je Licato & Linoza compleet. Kies uit
vele soorten en voorzie ze van een fraai detail als een
vlindernaad of bies, eventueel in een contrastkleur.
Je kunt zelfs kiezen uit verschillende vullingen.

Kies je stof & 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.
Bij de longchair loopt over de breedte
van het zitvlak een stiknaad i.v.m.
de stofbreedte.
Het element hoek met eiland heeft op
het eilandgedeelte geen naad en ook
geen apart zitkussenoptiek.

Stel je rug- en zitkussen samen
in een stof & kleur naar keuze
Licato & Linoza bieden de mogelijkheid om het rugkussen en/of
zitkussen in een andere stof en/of kleur uit te laten voeren. Wordt er
gekozen voor 2 stoffen uit verschillende stofgroepen, dan geldt de
prijs van de hoogste stofcategorie voor de complete samenstelling.

leverbaar in alle
stoffen & kleuren uit
de Pronto Wonen
Stoffencollectie
Geringe kleurafwijking mogelijk
door separate productie.
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Licato & Linoza worden standaard
geleverd met een vlindernaad

KIES UIT
VELE LEUKE OPTIES

Alle opties
kunnen in
stof en kleur
naar keuze

Media-opberger Dim

asso.

Sierkussens.

maak het heerlijk
comfortabel
Met een hoofdsteun uit de serie Devano
maak je Licato & Linoza op elke zitplaats
heerlijk comfortabel. Devano heeft een
beugel waardoor deze gemakkelijk te
verplaatsen is en biedt ook nog keuze uit
2 typen. Leuk detail, maak jouw hoofdsteun
bijzonder door deze te voorzien van een bies
of vlindernaad in een stof & kleur naar keuze.
Devano A vlak
m.
H26xB61xD10c

Devano C vlak & verste
lbaar
H26xB61xD15cm.
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2-Zits met arm (A1) links, trapezeho

ek, 2 zits, longchair met arm (B2) recht

s

1,5 -Zits met ar

m B2

Combineer met diverse elementen &
maak zo je eigen ideale zithoek

Trapeze element met arm (A1) links, 2-zits, hoek met eiland rechts

Druk- en typefouten voorbehouden. ©03-2021

