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geheel naar wens
samen te stellen!
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B breedte
H hoogte
D diepte

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

Op zoek naar een grote en vooral comfortabele
zithoek? Dan is Morione jouw model, zeker met
de vele leuke mogelijkheden.

stel samen:
1 Zits zonder arm
H100xB62xD102
ZH47xZD54

1,5 Zits zonder arm (75)
H100xB77xD102
ZH47xZD54

1,5 Zits zonder arm (90)
H100xB92xD102
ZH47xZD54

2-Zits zonder arm
H100xB122xD102
ZH47xZD54

2,5-Zits zonder arm
H100xB152xD102
ZH47xZD54

3-Zits zonder arm (2x90)
H100xB182xD102
ZH47xZD54

3-Zits zonder arm (3x60)
H100xB182xD102
ZH47xZD54

Hoekelement groot
H100xB107xD107
ZH47xZD54

Aangegeven afmetingen zijn inclusief de optie
relaxfunctie. Zonder de relaxfunctie is het
element enkele centimeters smaller.
Let op! Morione is groter en breder dan de
gemiddelde bank en past niet altijd door een
normale deur.

1-Zits incl. arm links of
rechts
H100xB80xD102
ZH47xZD54

1,5-Zits incl. arm links of
rechts (75)
H100xB95xD102
ZH47xZD54

1,5-Zits incl. arm links of
rechts (90)
H100xB110xD102
ZH47xZD54

2-Zits incl. arm links of
rechts
H100xB140xD102
ZH47xZD54

2,5-Zits incl. arm links of
rechts
H100xB170xD102
ZH47xZD54

3-Zits incl. arm links of
rechts (2x90)
H100xB200xD102
ZH47xZD54

3-Zits incl. arm links of
rechts (3x60
H100xB200xD102
ZH47xZD54

1-Zits incl. arm

H100xB98xD102
ZH47xZD54

1,5-Zits incl. arm (75)
H100xB113xD102
ZH47xZD54

1,5-Zits incl. arm (90)
H100xB128xD102
ZH47xZD54

2-Zits incl. arm

H100xB158xD102
ZH47xZD54

2,5-Zits incl. arm
H100xB188xD102
ZH47xZD54

3-Zits incl. arm (2x90)
H100xB218xD102
ZH47xZD54

3-Zits incl. arm (3x60)
H100xB218xD102
ZH47xZD54

Hocker

H47xB60xD60
H47xB75xD75
H47xB90xD90

Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca.
1cm per element en ca. 5cm bij samengestelde
combinaties). Hoogtemaat is incl. standaard
poothoogte. Elk element heeft standaard 4
poten. Waar nodig worden er standaard
kunststof poten onder een element geplaatst.

Poten zijn niet voorgemonteerd. Noteer bij het
samenstellen van de modellen van links naar
rechts (voorstaand). 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 Morione 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.

stof of leder
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.
Doorstofferen is mogelijk.

Morione kan met en zonder bies in dezelfde of
andere kleur stof. Of kies voor een contraststiksel in
de kleur beige, bruin, grijs of zwart.

Bepaal je ideale zithoogte & zitdiepte
Morione heeft een standaard kunststof poot van H5cm.
Deze poot kan in de kleuren zwart en Koloniaal. Tegen meerprijs kan gekozen
worden voor een kunststof poot H10cm, echter deze kan niet in combinatie
met de relaxfunctie.
Of kies voor een houten poot H5cm (meerprijs) in de kleuren zwart, aluminium,
ongelakt, gelakt, olie, wit, vintage wit, vintage antraciet, koloniaal en vintage
koloniaal. Voor de montage van de poten verwijzen wij graag naar de
handleiding op onze website.

kies het zitcomfort
1

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

1

Medium

: HR-schuim volkern 35kg/m3.

2

Excellent

: HR-schuim 35kg/m3 + Visco-Schuim 45kg/m3.

2

De zitcomforts zijn afgewerkt met een comfortabele Dacronafdeklaag en zijn
altijd ondersteund door Nosagveren!
De hocker wordt uitgevoerd met elastische singelbanden i.p.v. Nosagveren.
Zitcomfort type 2 heeft een meerprijs.
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Kies je relaxfunctie
Morione kan voorzien worden van een elektrisch verstelbare
relaxfunctie. De relaxfuncties in deze bank kunnen met 1 of 2
motoren uitgerust worden.
1-motorig : rug en voeteneind worden gelijktijdig versteld.
2-motorig* : rug en voeteneind worden onafhankelijk van elkaar
versteld.
Per relaxfunctie is een accu mogelijk zodat de relaxfuncties ook
zonder netsnoer functioneert.
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Bediening (met USB) aansluiting wordt altijd op de buitenkant
arm geplaatst. De tiptoets bediening van de relaxfunctie wordt
standaard op de zijkant van de zitting geplaatst. Optioneel kan
deze ook op de zijkant (buitenzijde) van de arm geplaatst worden.
Elke 2 zits-, 2,5 zits- of 3 (2x90) zitsbank met een relaxfunctie
wordt in 2 losse elementen geleverd. De 3-zits (3x60) wordt met 3
losse elementen geleverd. Indien een element met relaxsysteem
gecombineerd wordt met een vast element, kunnen hier onderling
verschillen in afmetingen ontstaan, doordat beide elementen
een andere opbouw hebben. Reclamaties hierop worden niet
gehonoreerd.

3-Zits met arm, 2-zits met arm
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