
 

1. Urban Nature 

Hoekbank Annabelle in between 
Opstelling: 3ALX+TTX+LCHXR 
Afmeting: 381 x 175 cm 
Bekleding: Reno Forest (categorie F) eco-leder 
Prijs in deze uitvoering: : €2414,- 

 
De vanaf prijs van de bank op de foto in stof is:  €1754,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €3374,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €2414,- 
 

Hoekbank Annabelle in between is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S  2ALX+TTX+LCH80XR (321 x 175 cm) vanaf: €1579,-  
M  2ALX+TTX+LCHXR  (341 x 175 cm) vanaf: €1599,-   
L  2,5ALX+TTX+LCHXR (361 x 175 cm) vanaf: €1649,-   
XL  3ALX+TTX+LCHXR (381 x 175 cm) vanaf: €1759,- 

 
Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55 – 70 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 

 
Type stiknaden: Franse stik 
Pootmogelijkheden: zwart, donkerbruin 

  
• Verf: Little Greene, Pompeian Ash 293 
• Behang: Repro.nl 
  
• Room108 maatwerktapijt Cassio kleur 21.  

Prijs in deze uitvoering: €2148,-.   



Afmeting: 4 x 3 m.  
 

Extra info:  
Minimale afmeting is 160 x 90 cm 
Maximale breedte is 395 cm 

 
• Takken in vazen Silk-ka: eucalyptus tak groen 99 cm 
• Vazen op zuil: hb4606  

 
• Salontafel Light & Living: goud Retiro  
• Salontafel Notre Monde: zwart Ethnicraft rond 
  
• Schaal op tafel: PTMD Oskar  
  
• Producten op schaal: 

o Bloem in vaas Hydrangea  
o Tak in vaas  
o Vaasje  
o Theelicht goud groot  
o Vaasje zand Lucas  
o Theelicht bruin/groen  
o Plaid wolf winter grijs 130 x 170 cm  
o Tafellamp olijfgroen Light & Living  

 
• Kussens 

o Kussen Grey (links achter) 
o Kussen Minx (links voor) 
o Kussen fringes taupe (rechts achter) 
o Kussen Jenai (rechts voor) 

 
• Zuilen Hartsville (set van groot en klein) 
• Plant I/pot palm groen 152 cm Silk-ka 

 
• Lampen Light & Living Tanya groot, Tanya klein  
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