PRONTO WONEN

ROMP: Metalen frame gecombineerd met multiplex
ZIT: Nosagveren, HR-schuim 35/32 kg/m3 en Comfortschuim 25/42 kg/m3
RUG: HR-vormschuim 26/18 kg/m3 en Comfortschuim 18/30 kg/m3
POTEN: Hout of metaal.
Draai/Relaxfauteuil verkrijgbaar in stof, lederlook en leder.
POTEN:
POOTMATERIAAL
POOTMOGELIJKHEDEN

: Hout of metaal
: Voet A, voet B, voet C en voet D
Zie bladzijde 2.

Draaifauteuil

Hocker

H=103, W=75, L=77

H=43, W=51, L=42

B=46, C=47

B= 43, C= 42

Let op!
Bij de aangegeven maten kunnen afwijkingen onstaan (+/- 5cm).
Bij het samenstellen van de modellen; noteren links naar rechts (voorstaand)

27-09-2016

PRONTO WONEN
Er zijn diverse typen poten verkrijgbaar, gelieve duidelijk bij de bestelling aan te geven welke voet gewenst is.

Voet A

Poothoogte:
21,5 cm

Zithoogte:
46 cm

21,5 cm

46 cm

Poothoogte:
23,2 cm

Zithoogte:
48 cm

: NTB trompetvoet metaal, geborsteld

23,2 cm

37,5 cm

: RU ringvoet beukenhout, ongelakt
: RBL ringvoet beukenhout, blank gelakt
: RE ringvoet eikenfineer, geolied
: REL ringvoet eikenfineer, blank gelakt
: RM ringvoet beukenhout, mahoniekleur gelakt
: RS ringvoet beukenhout, zwart gelakt
: RBO ringvoet beukenhout, geolied
: RWN ringvoet beukenhout, notenkleur gelakt
: RDB ringvoet beukenhout, donkerbruin gelakt

21,5 cm

46 cm

: CS 5-teensvoet metaal, chroom *

: CSS 5-teensvoet mat zwart *

: KU 5-teensvoet beukenhout, ongelakt *
: KB 5-teensvoet beukenhout, blank gelakt *
: KE 5-teensvoet eikenfineer, geolied *
: KS 5-teensvoet beukenhout, zwart gelakt *
: KM 5-teensvoet beukenhout, mahoniekleur gelakt *
: KW 5-teensvoet beukenhout, wengékleur gelakt *

Voet B
: TS 5-teensvoet metaal, geborsteld

: TSS 5-teensvoet mat zwart

Let op!
Bij de aangegeven maten kunnen afwijkingen onstaan (+/- 5cm).
Bij het samenstellen van de modellen; noteren links naar rechts (voorstaand)

27-09-2016

PRONTO WONEN
Voet C

Poothoogte:
21,5 cm

Zithoogte:
46 cm

: DBS schijfvoet beukenhout, zwart gelakt
: DBM schijfvoet beukenhout, mahoniekleur gelakt
: DBW schijfvoet beukenhout, wengé gelakt
: DBBL schijfvoet beukenhout, blank gelakt
: DBBO schijfvoet beukenhout, geolied
: DBE schijfvoet eikenhout, onbehandeld
: DBEL schijfvoet eikenhout, gelakt
: DBEO schijfvoet eikenhout, geolied
: DBER schijfvoet eikenhout, notenkleur gelakt
: DBEW schijfvoet eikenhout, wit geolied
: DBR3 schijfvoet notenhout, geolied
: DBR4 schijfvoet notenhout, wit geolied

21,5 cm

46 cm

: TB trompetvoet metaal, geborsteld
: TC trompetvoet metaal, chroom

22,2 cm

47 cm

Poothoogte:
21,5 cm

Zithoogte:
46 cm

: DBB schijfvoet metaal, geborsteld

Voet D
: EB 5-teensvoet aluminium
: EBS 5-teensvoet zwart

* Bij fauteuil 5-teensvoet, bij hocker 4-teensvoet.

Let op!
Bij de aangegeven maten kunnen afwijkingen onstaan (+/- 5cm).
Bij het samenstellen van de modellen; noteren links naar rechts (voorstaand)

27-09-2016

