
 

7. City Chic 

Loungebank Annabelle triple lazy met TTX 
Opstelling: LCHXL + TTX + LCHXZA + LCHXR  
Afmeting: 404 x 175 cm (met TTX) 
Bekleding: Silent Natural (categorie D) 
Prijs in deze uitvoering met TTX: €2850,- 
 
De vanaf prijs van de bank op de foto met TTX in stof is: €2299,- 
De vanaf prijs van de bank op de foto met TTX in leer is: €4102,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Loungebank Annabelle triple lazy zonder TTX 
 
Opstelling: LCHXL + LCHXZA + LCHXR  
Afmeting: 369 x 175 cm (zonder TTX) 
Bekleding: Silent Natural (categorie D) 
Prijs in deze uitvoering (zonder TTX): €2595,- 
  
De vanaf prijs van de bank op de foto in stof is (zonder TTX): €2092,- 
De vanaf prijs van de bank op de foto in leer is (zonder TTX):  €3766,- 
 

Loungebank Annabelle is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
Loungebank Annabelle single lazy (175 x 123 cm) vanaf: €739 
Loungebank Annabelle double lazy (246 cm x 175 cm) vanaf: €1399,- 
Loungebank Annabelle double lazy + in between (281 x 175 cm) vanaf: €1619,- 
Loungebank Annabelle triple lazy (369 cm x 175 cm) vanaf: €2099,-  
Loungebank Annabelle triple lazy + in between (404 cm x 175 cm) vanaf: €2299,- 

 
Hoogte rugleuning: ca. 67 cm 
Hoogte armleuning: ca. 67 cm 
 
Hoogte: ca. 89 cm incl. rugkussen 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte longchair: ca. 140 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 
 



Type stiknaden: Franse stik, open stik bij leer 
Pootmogelijkheden: zwart, donkerbruin 

 
• Room108 maatwerktapijt Landro Mix kleur 22 

Afmeting: 380 x 275 cm 
Prijs: €1975,05 
 

• Producten op sidetable 
o Takken in vaas: leaf spray fern brown 111 cm 
o Vaas met takken erin: windlicht gold S  
o Vaas ø 13 x 25 cm Lila glas warm grijs + goud 
o Theelichthouder: Candle holder black 10 x 11 x 11 cm 
o Geurstokjes: Atelier Rebul Flower Fusion  
o Geurkaars: Atelier Rebul Vanilla Noir 

• Kussens van links naar rechts en voor naar achter 
o Claudi Petter 40 x 60 cm black/gold €79,- 
o Claudi Paulina 50 x 50 cm dark gold €79,- 
o Claudi Italo 50 x 50 cm bronze €89,- 
o Claudi Petter 40 x 60 cm black/gold €79,- 
o Claudi Dafne 30 x 45 cm bronze + fringe black/taupe €69,- 
o Claudi Paulina 30 x 45 cm dark gold 
o Claudi Italo 50 x 50 cm bronze €89,- 
o Claudi Petter 50 x 50 cm black/gold €89,- 

 
• Bijzettafel: Set van 2 ø 40 x 45 + ø 50 x 52 cm Talek glas smoke antiek brons 
• Producten op bijzettafel 

o Waxinelichthouder panter zwart large  
o Waxinelichthouder panter zwart medium  

 
• Vazen op zuilen: vaas ø 48 x 52 cm Lezay antiek bronze 
• Zuilen: light & living  
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