
Een verbeterde Elise en Sophie 

Beste Room108 dealer,

Al een hele tijd hebben we een update in de modellen Elise en Sophie in de pijplijn. 
Vanwege allerlei oorzaken is het steeds bij een wens gebleven en zijn de plannen nooit 
omgezet in de gewenste uitvoeringen. Nu allerlei logistieke- en capaciteit gerelateerde 
problemen zijn overwonnen en ook de Corona-crisis zijn “beste” tijd gehad lijkt te 
hebben, komt er weer tijd en ruimte om aan het wensenlijstje te werken. 

Alle jaren dat de plannen in onze hoofden zaten, hebben de oude uitvoeringen zowel 
op de website als in de winkels gestaan en werden we voortdurend geconfronteerd 
met klanten die hem op internet of in de winkel zagen, hem mooi vonden, maar (op een 
enkeling na) afhaakten omdat het zitcomfort niet conform de uitstraling was. Deze (on)
gewenste feedback hebben we nu in ons voordeel gebruikt.

We hebben de afgelopen tijd wat getest en geprobeerd, zijn heen en weer gevlogen 
richting onze producties in Polen en hebben uiteindelijk een nieuwe verbeterde versie 
van de modellen Sophie en Elise weten te bouwen. Alle kritieken en commentaren van 
klanten zijn verwerkt in de nieuwe versies en wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit 
commercieel gezien een succes gaat worden en een aanvulling is op ieder zijn winkel.

 

Elise || 



Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude uitvoeringen 
doorgevoerd:

- De zittingen hebben breedtes gekregen van 80 cm, 90 cm en 100 cm (dit was 70 
        cm, 82,5 cm en 95 cm). Dit ligt nu meer in de lijn met de andere modellen van 
           Room108.
- De totale diepte van de bank bedraagt nu 100 cm (dit was 92 cm)
- De bank heeft de vering gekregen van het model Diane.

Een verbeterde Elise en Sophie

We kunnen deze bank echter niet 
meer in leer produceren! Mocht dit in 
de toekomst wijzigen, dan laten we dit 
uiteraard direct weten. 

De voorlopige prijslijst vinden jullie in 
de bijlagen van deze e-mail. We werken 
aan een uitgebreide uitvoering met 
een 3D afbeelding van ieder element. 

De planning/wijziging van oud naar nieuw.

Een aantal van jullie heeft de oude uitvoering(en) nog in zijn winkel staan. Deze kunnen 
jullie blijven bestellen tot uiterlijk 31 juli a.s. Vanaf 1 augustus a.s. gaan wij volledig over 
op de modellen Elise II en Sophie II.

We raden jullie dan ook allemaal aan om de showroommodellen te vervangen voor 
deze datum. Wij zullen uiteraard al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat deze 
nieuwe uitvoeringen op tijd in jullie winkels aanwezig zijn!
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Een verbeterde Elise en Sophie

Binnenkort volgt een uitgebreide fotoshoot van de modellen, maar vooralsnog kunnen 
we blijven werken met het bestaande fotomateriaal. Dit voldoet immers nog steeds, 
gezien de hoeveelheid mensen die voor het model naar de winkels komen. (Op een foto 
zie je niet of een bank 92 cm of 100 cm diep is…)

Met vriendelijke groet,
Team Room108
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