
 
13. Luxury loft 
• Driezitsbank Carmen + hocker 110 

Opstelling:  3X + h110 
Afmeting: 246 x 110 cm + hocker 110 x 65 cm 
Bekleding: Mine Eucalyptus (categorie D) 
Prijs in deze uitvoering: €1191,- (exclusief hocker à €410,-) 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €999,- (exclusief hocker à €339,-) 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €1279,- (exclusief hocker à 
€459,-) 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €1822,- (exclusief hocker à €509,-) 
 

Bank Carmen is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
2 zits bank Carmen (206 x 110 cm) vanaf: €779,- 
2.5 zits bank Carmen (226 x 110 cm) vanaf: €859,- 
3 zits bank Carmen (246 x 110 cm) vanaf: €999,- 
 
Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55 – 70 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 

 
Type stiknaden: zadelstik  
Pootmogelijkheden: zwart, metaal 

 
• Kleur verf: Sage Greene, Little Greene 

 



• Tapijt: Pure Wood 
• Gusj salontafel: 2x ROF016, 60 x 60 x 32 cm, €379,- 
• Gusj bijzettafel: ROF018, 35 × 45 × 70 cm, €149,- 
• Hanglampen Formentera 
• Achterste kussens op de bank Sultan 50 x 50cm 
• Voorste kussens op de bank Beau, Knit Factory, kussen 60 x40 beige 
• Rotan mand L 
• Plaid over de hocker Katherine 130 x170 
• Grote vaas deco Winton , doorsnede 40 x 50 cm  
• Gele Expressive vaas glas geel 37 x doorsnede 15 
• Plaid in kastje , vintage 170 x130 -Yellow 
• Kussen in kastje, Trim fluweel syrup 30 x 50 cm 
• Takken in de vaas, dried flower naturel stem Cortaderia 
• Houten opberg potjes hout naturel 
• Vaasje met dried flowers 
• Pressed fotolijst met droogbloemen 40 x 30 M en 20 x 15 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


