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geheel naar wens 
samen te stellen!



Met het tijdloze uiterlijk van Alcana 
of Alseno geef je je interieur een
landelijke of moderne look. Wat Alcana 
& Alseno echt bijzonder maakt, is 
de keuze uit vele fraaie details in de 
afwerking, zoals bijvoorbeeld een 
contrasterende bies in een stof en 
kleur naar jouw keuze. Denk ook eens 
aan een verstelbare zitdiepte die in een 
aantal elementen verwerkt kan worden. 

Bepaal je eigen zithoogte door te kiezen 
uit 1 van de vele pootsoorten.

Kies je armleuning Kan 
zowel links als rechts!

Kies je fraaie details*

Keuze�uit�3�soorten�poten�
in�3�hoogtes�(4,�6�en�9cm)MF1 MF3 HF1

MF2 MF4 HF2

MF6 MF5 HF3

De�metalen�poot�(MF)�heeft�een�meerprijs�en�is�leverbaar�in�de�kleuren�chroom,�geborsteld�en�
zwart.�De�houten�poot�(HF)�is�leverbaar�in�de�kleuren�zwart,�beuken,�eiken,�els,�mahonie,�walnoot,�
bruin,�grijs,�wit,�vintage�bruin,�vintage�grijs,�vintage�wit,�aluminium,�koloniaal,�wengé,�donker-�en�
licht kersen.

*De�toevoeging�van�de�nummers�bij�de�armen�zijn�voor�de�volgende�details:�1=stiknaad,�2=vlindernaad,�3=bies.�Voor�een�bies�in�leder�op�een�arm�in�stof�geldt�een�meerprijs.
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Arm A
H61xB15xD77

Arm�B
H61xB22xD77

Arm�C
H61xB27xD77

Arm D
H61xB13xD77

Arm�E
H61xB19xD77

Arm F
H61xB25xD77

Arm G
H61xB31xD77

Arm�H
H61xB31xD77

ALSENO

alseno

verstelbaar1.�Stiknaad�(standaard)

2.�Vlindernaad

3.�Bies



stel samen

1-Zits zonder arm 
H79xB55xD85

ZH45/47/50xZD54

Aantal�poten�2

1,5-Zits zonder arm
H79xB77xD85

ZH45/47/50xZD54

Aantal�poten�2

2-Zits zonder arm
H79xB110xD85

ZH45/47/50xZD54

2-Zits zonder arm + 
verstelbare zitdiepte
H79xB110xD85

ZH45/47/50xZD54

Verstelbare�zitdiepte�+D17

2-Zits zonder arm + 
verstelbare zitdiepte
H79xB110xD85

ZH45/47/50xZD54

Verstelbare�zitdiepte�+D17

2,5-Zits zonder arm
H79xB155xD85

ZH45/47/50xZD54

2,5-Zits zonder arm + 
verstelbare zitdiepte
H79xB155xD85

ZH45/47/50xZD54

Verstelbare�zitdiepte�+D17

2,5-Zits zonder arm + 
verstelbare zitdiepte
H79xB155xD85

ZH45/47/50xZD54

Verstelbare�zitdiepte�+D17

3-Zits zonder arm 
H79xB165xD85

ZH45/47/50xZD54

3-Zits zonder arm+ 
verstelbare zitdiepte 
H79xB165xD85

ZH45/47/50xZD54

Verstelbare�zitdiepte�+D17

3-Zits zonder arm+ 
verstelbare zitdiepte 
H79xB165xD85

ZH45/47/50xZD54

Verstelbare�zitdiepte�+D17

4-Zits zonder arm 
H79xB180xD85

ZH45/47/50xZD54

1-Zits met eiland
links of rechts
H79xB138xD85

ZH45/47/50xZD54

Maat�eiland�B85xL80

Aantal�poten�2

1,5-Zits met eiland 
links of rechts
H79xB160xD85

ZH45/47/50xZD54

Maat�eiland�B85xL80

Aantal�poten�2

Hoek met eiland
links of rechts
H79xB84xD220

ZH45/47/50xZD54

Maat�eiland�B55xL85

Aantal�poten�4

Longchair klein
links of rechts zonder arm
H79xB70xD165

ZH45/47/50xZD134

Rugbreedte�55cm�

Aantal�poten�3

Longchair groot
links of rechts zonder arm
H79xB90xD165

ZH45/47/50xZD134

Rugbreedte�77cm�

Aantal�poten�3

Hoekelement klein
H79xB84xD84

ZH43/45/48xZD54

Aantal�poten�3

Trapezehoek groot
H79xB105xD105

ZH45/47/50xZD57

Aantal�poten�3

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken  
(ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde 
combinaties). Alle afmetingen zijn excl. armleuning, deze 
dienen hierbij opgeteld te worden. Onder elke 
armleuning zitten standaard 2 poten. Wanneer er wordt 
gekozen voor andere poten dan de standaard versie, 
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 voorgemonteerd. 

De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke 
uitvoering. Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten 
worden ontleend.

Doorstofferen is mogelijk, echter alleen op de elementen 
zonder functie. Op elementen met de functie (elektrisch) 
verstelbare zit, is doorstofferen niet mogelijk. Deze 
elementen kunnen niet voorzien worden van poten en 
hierdoor niet als eindstuk gebruikt worden. Om dezelfde 
reden kunnen meerdere elementen met een functie niet 
naast elkaar geplaatst worden. Ook zijdes van elementen 
met een armvoorbereiding (links /rechts) kunnen niet 
worden doorgestoffeerd aan de zijde van de 
armvoorbereiding. Deze zijde dient enkel voor de 
montage van een arm, daarnaast kunnen aan de zijde 
met armvoorbereiding geen andere elementen 
gekoppeld worden. Enkel een eindelement zonder arm 
en functie kan worden doorgestoffeerd. Het is mogelijk 
een arm aan een 1-zits- / 1,5-zits met eiland te koppelen.

*De�toevoeging�van�de�nummers�bij�de�armen�zijn�voor�de�volgende�details:�1=stiknaad,�2=vlindernaad,�3=bies.�Voor�een�bies�in�leder�op�een�arm�in�stof�geldt�een�meerprijs.

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

B breedte
H hoogte
D diepte

Motor

Motor

Motor

Hocker
H45xB75xD75
ZH45/47/50xZD75

Hocker
H45xB54xD77
ZH45/47/50xZD77
Aantal�poten�4

Hoek 2-zits 
met eiland links of rechts
H79xB84xD272

ZH45/47/50xZD54

Maat�eiland�B35xL85

Aantal�poten�4



1 2 3 4

kies je zitcomfort

stof of leder?

Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding 
als de bank, maak je Alcana & Alseno 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.

Combineer je sierkussen

Ruime keuze uit diverse soorten & 
kleuren stof of leder. Elementen 
kunnen enkel in dezelfde uni 
bekleding en kleur gemaakt worden. 

Bij keuze voor leder kunnen er extra 
naden in de zitting, rug- en/of 
armleuning voorkomen. 

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

KOM ALTIJD EVEN 

PROEFZITTEN!

leverbaar in alle 
stoffen & kleuren uit 

de Pronto Wonen 
Stoffencollectie

Geringe kleurafwijking mogelijk 
door separate productie.

1    Standaard :  Polyether SG35kg/m3.

2     Medium :  Koudschuim HR35kg/m3.

3    Excellent :  Viscoschuim (memory foam) + Koudschuim, HR44kg/m3.

4     Supreme :  HR-premium schuim HR55kg/m3.

De zitcomforts zijn afgewerkt met een comfortabele Diolenwattenafdeklaag 
en zijn altijd ondersteund door Nosagveren! Zitcomforts type 2, 3 & 4 
hebben een meerprijs.



Media-opberger Dimasso.

Vele bijpassende sierkussens.
Armkussen met beugel.

Combineer met diverse elementen & maak zo 
je eigen ideale zithoek!

kies uit vele 

leuke opties! vele extra opties

maak het je zo 
comfortabel mogelijk!

Elektrisch verstelbare zitting voor: 2, 2,5 & 3-zits element.* 

Verstelbare zitting voor: 
2, 2,5 & 3-zits element.* 

*�Meerdere�elementen�met�functie,�kunnen�niet�naast�elkaar�geplaatst�worden.�De�positie�van�het�bedieningspaneel�voor�de�elektrisch�verstelbare�elementen�zit�altijd�aan�de�zijde�met�of�zonder�arm�
(voorstaand links). 

alle opties 
kunnen in elke 

stof- of lederkleur
& met fraaie details

Verstelbare hoofdsteun (1).

*De�toevoeging�van�de�nummers�bij�de�hoofdsteun�en�armen�zijn�voor�de�volgende�details:�1=stiknaad,�2=vlindernaad,�3=bies.

Fraaie bies (3).

Vlindernaad (2).



3-Zits�met�arm�(C)�

Combineer met diverse elementen & maak zo 
je eigen ideale zithoek!

2,5-Zits�met�arm�(H)�links,�longchair�klein�met�arm�(H)�rechts

2-Zits�met�arm�(B)�links,�hoek�2-zits�met�eiland�rechts

2,5-Zits�met�arm�(C)�links,�trapezehoek�gr
oot,�3-zits�arm�(C)�rechts

Fauteuil met arm (D)
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Longchair�groot�arm�(G)�links,�2,5-zits,
�hoek�met�eiland�rechts

2-Zits�met�arm�(E)

Druk- en typefouten voorbehouden. ©08-2018


