
 

6. Urban Nature 

Hoekbank Annabelle leer  
Opstelling: 3ALX-LCHXR 
Afmeting: 346 x 175 cm 
Bekleding: Rebound / Sonora Taupe (leer 2) 
Prijs in deze uitvoering: €3414,- 
 
De vanaf prijs van de bank op de foto in stof is: €1548,-  
De vanaf prijs van de bank op de foto in leer is: €3039,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €2124,- 
 

Hoekbank Annabelle leer is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S (286 x 175 cm) vanaf: €2739,-  
M (306 x 175 cm) vanaf: €2769,- 
L (326 x 175 cm) vanaf: €2919,- 
XL (346 x 175 cm) vanaf: €3039,- 

 
Hoogte rugleuning: ca. 67 cm 
Hoogte armleuning: ca. 67 cm 
 
Hoogte: ca. 89 cm incl. rugkussen 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55 – 70 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 
 



Type stiknaden: Open stik 
Pootmogelijkheden: zwart, donkerbruin 

 
• Gusj kast: ROS002 €1539,- 
• Gusj salontafel: ROS011 €619,- 
• Gusj bijzettafel: ROS018 €149,- 
 
• Lamp: Floor lamp heatwave 
• Plantenmand: seagrass basket black M – Original home  
 
• Producten in kast: 

o Wheel force brown – deco wiel L23, 5 x 7.5 x 36 cm 
o Waxine standaard vintage  
o Vase binco red 30 x 42 cm 
o Tak in vaas: Grass plume beige 60 cm 

 
• Mand op kast: rubberen mand met hengsel 39 x 24 x 22 cm  
• Groentak hang groen 160 cm 
 
• Producten op de salontafel: 

o Vaas ø 13.5 x 30 cm DULCI keramiek zand  
o Tak in vaas: Fem spray 85 cm pink/cream 
o Vaas bronze Stoneware  
o Theelichthouder klein: glass votive 
o Theelichthouder groot: Candle holder grey 16 x 16 x 16 cm 

 
• Plaid: wrap plaid coffee multicolor 130 x 170 – Be Pure Home 
 
• Kussens van links naar rechts en van voor naar achter: 

o Kussen Trim fluweel coffee 30 x 50 cm 
o Bricks kussen fluweel brick 50 x 50 cm 
o Kussen brique kleurig Knit Factory  
o Groot kussen schaap wol bruin 50 x 50 cm 
o Grainy kussen katoen coffee 45 x 45 cm  
o Beau kussens beige 50 x 50 cm  

 


	Hoekbank Annabelle leer

