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geheel naar wens
samen te stellen!

stel samen:
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1-Zits zonder arm
H86xB60xD91
ZH46xZD55

Florance als naam wonderschoon
en als zitmeubel comfortabel en
altijd oogstrelend. Bekijk de vele
mogelijkheden en creëer je eigen
bezienswaardigheid.

1-Zits incl. arm
links of rechts
H86xB82xD91
ZH46xZD55

B breedte
H hoogte
D diepte

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

Fauteuil incl. arm
H86xB104xD91
ZH46xZD55

Aantal poten 2

1,5 Zits zonder arm
H86xB75xD91
ZH46xZD55

1,5-Zits incl. arm
links of rechts
H86xB97xD91
ZH46xZD55

Loveseat incl. arm
H86xB119xD91
ZH46xZD55

Aantal poten 2

2-Zits zonder arm
H86xB120xD91
ZH46xZD55

2-Zits incl arm
links of rechts

H86xB142xD91
ZH46xZD55

2-Zits incl. arm
H86xB164xD91
ZH46xZD55

Aantal poten 2

2,5-Zits zonder arm
H86xB150xD91
ZH46xZD55

2,5-Zits zonder arm +
slaap- & relaxfunctie

2,5-Zits incl. arm
links of rechts

ZH46xZD55

ZH46xZD55

H86xB150xD91

H86xB172xD91

Slaap- & Relaxfunctie +D63
Aantal poten 2

2,5-Zits incl. arm links of rechts
+ slaap- & relaxfunctie
H86xB172xD91
ZH46xZD55

2,5-Zits incl. arm
H86xB194xD91
ZH46xZD55

Slaap- & Relaxfunctie +D63

2,5-Zits incl. arm +
slaap- & relaxfunctie
H86xB194xD91
ZH46xZD55
Slaap- & Relaxfunctie +D63

Aantal poten 2

3-Zits zonder arm
H86xB180xD91
ZH46xZD55

3-Zits incl. arm
links of rechts
H86xB202xD91
ZH46xZD55

3-Zits incl. arm
H86xB224xD91
ZH46xZD55

Aantal poten 2

1-Zits met eiland
links of rechts

Longchair incl. arm
links of rechts

ZH46xZD55

ZH46xZD117

Maat eiland B61xL93

Aantal poten 4

H86xB121xD94

H86xB98xD154

Aantal poten 2

Hoek met eiland klein
links of rechts

Hoek met eiland groot
links of rechts

ZH46xZD145

ZH46xZD175

Maat eiland B35xL93

Maat eiland B65xL93

Aantal poten 3

Aantal poten 3

H86xB182xD89

Hocker

H44xB97xD66

Hocker

H44xB94xD97
ZH44

H86xB212xD89

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken
(ca. 1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde
combinaties). Hoogtemaat is incl. standaard
poothoogte. Wordt er gekozen voor andere poten dan
de standaard versie, dan staat het aantal extra
benodigde poten bij de elementen vermeld.
Waar nodig worden er standaard kunststof poten

Longchair incl. arm
links of rechts
+ opbergruimte
H86xB98xD154
ZH46xZD117
Aantal poten 5

Hoekelement

H86xB103xD103
ZH46xZD55
Aantal poten 2

onder een element geplaatst. Noteer bij het
samenstellen van de modellen van links naar rechts
(voorstaand). Poten zijn niet voorgemonteerd i.v.m.
voorkomen transportschade. De lijntekeningen kunnen
afwijken van de werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen
geen reclamaties of rechten worden ontleend.

Combineer je sierkussen
Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding als de
bank, maak je Florance 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.

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.
Elementen kunnen enkel in dezelfde uni
bekleding en kleur worden gemaakt.

kies je poot kleur

kies je
accessoires

Florance heeft standaard een houten
poot van H6cm & biedt keuze uit de
kleuren; naturel, zwart, koloniaal en
aluminium.

altijd handig,
onze media-opberger
dimasso

combineer je zitcomfort
Florance biedt het optimale
zitcomfort dat geheel naar wens
is samen te stellen. Zowel voor de
rug- als zitkussens zijn een 2-tal
opties mogelijk.

kies het comfort
voor je zitkussen

1 Standaard
2 Optie
1

2

1

: Polyether SG35-38kg/m3.
: HR-schuim 37-37kg/m3.

2

kies het comfort
voor je rugkussen

leverbaar in bijna alle
stoffen & kleuren uit
de Pronto Wonen
Stoffencollectie
Geringe kleurafwijking mogelijk
door separate productie.

1 Standaard
2 Optie

: Comfortschuim vlokken 23kg/m3.
: HR-schuim + Siliconen vezels + Dons.

De zitcomforts worden altijd ondersteund door Nosagveren, de rugcomforts door elastische
singelbanden. Beide comforts zijn afgewerkt met een comfortabele laag Fiberfill.
Comfort nr. 2 heeft zowel voor het zit- als rugcomfort een meerprijs.
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KIES UIT VELE extra OPTIES!

Opberg
ruimte
voor lo
links en
ngchair
rechts.

Sierkussens.
Hoofdsteun Dego.

Slaap- en rela xfunctie voo
2,5-zits element*.

r

* De optie slaap- en relaxfunctie bij een 2,5-zits is alleen mogelijk wanneer dit element aan beide zijdes een armleuning heeft en/of wordt gecombineerd met een longchair of hoek met eiland als eindstuk.

2,5-Zits met arm links, longchair

met arm rechts

Loveseat met arm

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

Longchair met arm links incl. opbergfunctie, 2,5-zits, hoek met eiland groot rechts
Druk- en typefouten voorbehouden. ©05-2019

