
 

5. City Chic  

• Loveseat Adéle in stof Juke (categorie D) en kleur Khaki 51 
Opstelling: Loveseat Adéle 120 (inclusief 3 rugkussens)  
Afmeting: 124 x 124 cm 
Prijs in deze uitvoering: €996,- 
 
De vanaf prijs van deze fauteuil (100 cm) is €649,- 

• Fauteuil Adéle 100cm (104 x 104 cm): vanaf €649,- 
• Loveseat Adéle 120cm (124 x 124 cm): vanaf €769,- 
• Hocker Adéle 80cm: vanaf €329,- 
• Hocker Adéle 100cm: vanaf €399,- 

Hoogte rugleuning: ca. 73 cm 
Zithoogte: ca. 39cm 
Zitdiepte: ca. 120 cm 

 
Type stiknaden: Franse stik 
Pootmogelijkheden: Standaard zwarte poot (niet zichtbaar) 
 

• Hocker Adéle in stof Juke (categorie D) en kleur Taupe 12 
Opstelling: Adéle hocker 100 cm 



Afmeting: Adéle hocker 100 cm  
Prijs in deze uitvoering: €469,- 
 
De vanaf prijs van deze hocker (80 cm) is €396,- 
 
Hoogte: ca. 39 cm 
Zithoogte: ca. 39 cm 
Zitdiepte: ca. 100 cm 
 

• Fauteuil Adéle 100 cm (104 x 104 cm): vanaf €646,- 
• Loveseat Adéle 120 cm (124 x 124 cm): vanaf €762,- 
• Hocker Adéle 80 cm: vanaf €330,- 
• Hocker Adéle 100 cm: vanaf €396,- 

 
Type stiknaden: Franse stik 
Pootmogelijkheden: Standaard zwarte plastic poot niet zichtbaar 
 
Prijs van de set in deze uitvoering: Adéle €996,- + Hocker €469,-  = €1.465,- 
 

• Room108 tapijt Landro in kleur 24 
Prijs in deze uitvoering: €1378,-  
Afmeting: ca. 270 cm ø 
Extra info:  
Minimale afmeting is 160 x 90 cm 
Maximale breedte is 395 cm 

• Nyasa Gouden side table  
• Candle holder bird leg bronze 23 x 14 x 17 cm 
• Candle long L grey  
• Candle gold 15 x 7 x 7 cm  
• Candle gold 10 x 8 x 8 cm 
• Candle leopard skin gold 
• Floyd white gold glass tealight cylinder xs 
 
• Vloerlamp Washington mat zwart  
• Kap cylinder 25 x 25 x 18 cm Gemstone olive 
 
• Gouden pot op standaard  
• Palm kunstplant goud 110 cm 

 
• Plaid 
• Gouden kussen: Paolo 30 x 45 cm gold 


