
 

17. Luxury Loft 

• Hoekbank Jolie – in between (met TTX) 
Opstelling: 3ALX – TTX - LCHXR 
Afmeting: 110 x 381 x 175 cm (maat XL) 
Bekleding: Kiss Graphite (categorie E)  
Prijs in deze uitvoering: €2194,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €1609,-    
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €2279,-  
  

Hoekbank Jolie – in between is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
M  2 ALX/ARX + TTX + LCH XL/XR (341 x 175 cm) vanaf: €1469,- 
L 2,5 ALX/ARX + TTX + LCH XL/XR (361 x 175 cm) vanaf: €1519,- 
XL 3 ALX/ARX + TTX + LCH XL/XR (381 x 175 cm) vanaf: €1599,- 
 

*berekend met prijzen van TTX Victoria, omdat Jolie nog niet bekend is.  

 

 

 



 

• Hoekbank Jolie (zonder TTX) 
Opstelling: 3ALX – LCHXR 
Afmeting: 110 x 346 x 175 cm (maat XL) 
Bekleding: Kiss Graphite (categorie E)  
Prijs in deze uitvoering: €1931,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €1419,-   
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €2009,- 

 
Hoekbank Jolie is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
M  2 ALX/ARX + LCH XL/XR (306 x 175 cm) vanaf: €1279,- 
L 2,5 ALX/ARX + LCH XL/XR (326 x 175 cm) vanaf: €1319,- 
XL 3 ALX/ARX + LCH XL/XR (346 x 175 cm) vanaf: €1419,- 
 
Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55-70 cm ( afhankelijk van plaatsing lendekussens ) 
 
Type stiknaden: Bies 
Pootmogelijkheden: Zwart, donkerbruin hout 
 
• Room108 tapijt: Cassio 24  

Prijs in deze uitvoering: €2223,-  
Afmeting: 270 x 460 cm 
Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm & Maximale breedte is 395 cm 
 

• Kleur verf: Farrow & Ball , Haque Blue  
• Behang Repro.nl 
 



• Salontafel S/2 Ø61x37+Ø76x41 cm RENGO relief zwart nikkel 
• Vaasje op tafel Mokado zwart met tak Eucalyptus 
• Kaarsenstandaards en waxinelichtje 
• Vloerlamp: Adeta  
• Blauwe bloempot: Jesse Dark grey  
• Plant:  Silk-ka  
• Side table Hartsville zwart 
• Diversen ornamenten via Pure Wood 
• Tafel lampje Adeta 
• Kussens in de Bank van Claudi 
• Zuilen Hartsville donker bruin brons 
• Vazen deco Ø50x55 cm MUSINA zwart 
• Magnolia takken in de vaas van Silk-ka 
 
 


