
 

22. Luxury Loft 

• Hoekbank Claire 
Opstelling: LCH XL-3ARX 
Afmeting: 175 x 348 cm (maat XL) 
Bekleding: Alpine Thyme 206 (stofcategorie E) 
Prijs in deze uitvoering: €2119,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €1639,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €2179,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €2989,- 
   

Hoekbank Claire is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S  2 ALX/ARX + LCH 80 XL/XR (288 x 175 cm) vanaf: €1449,- 
M  2 ALX/ARX + LCH XL/XR (308 x 175 cm) vanaf: €1479,- 
L  2 ALX/ARX + LCH XL/XR (328 x 175 cm) vanaf: €1529,- 
XL  2 ALX/ARX + LCH XL/XR (348 x 175 cm) vanaf: €1639,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• Hoekbank Claire in between 
Opstelling: LCH XL-TTX-3ARX 
Afmeting: 175 x 383 cm 
Bekleding: Alpine Thyme 206 (stofcategorie E) 
Prijs in deze uitvoering: €2403,- 
 

De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €1859,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €2479,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €3295,- 

 
Hoekbank Claire is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S  2 ALX/ARX + TTX + LCH 80 XL/XR (323 x 175 cm) vanaf: €1669,- 
M  2 ALX/ARX + TTX + LCH XL/XR (343 x 175 cm) vanaf: €1699,- 
L  2 ALX/ARX + TTX + LCH XL/XR (363 x 175 cm) vanaf: €1749,- 
XL  2 ALX/ARX + TTX + LCH XL/XR (383 x 175 cm) vanaf: €1859,- 
 



 
 
• 3-zits bank Claire  
Opstelling:  Sofa 3 (zonder lendekussens) 
Afmeting: 246 x 100 cm  
Bekleding: Alpine Thyme 206 (stofcategorie E) 
Prijs in deze uitvoering: €1206,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €959,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €1239,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €1299,- 
   
Bank Claire is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
2 zits bank Claire (206 x 100 cm) vanaf: €739,- 
2.5 zits bank Claire (226 x 100 cm) vanaf: €819,- 
3 zits bank Claire (246 x 100 cm) vanaf: €959,- 
 
Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55 – 70 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 
 
Type stiknaden: Franse stik 
Pootmogelijkheden: Zwart, metaal 
 
• Kleur verf: Sage Greene, Little Greene 
 
• Room108 maatwerktapijt Landro 24 



Prijs in deze uitvoering: €2268,- 
Afmeting: 400 cm x 300 cm 
Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm & Maximale breedte is 395 cm 
 

• Koffietafel Ace Brass aluminium met Bronzen voet, via Whoon, €589,00 
• Dienblad met diversen windlichtjes en plantje via Whoon 
• 2 x Vloerlamp Cody Antiek Brons Excl., Light & Living, €59,95 
• Sidetable Hartsville, Light & Living , €219,00 
• Vaas medina 50 cm €60,95,  
• Takken in Vaas Aillum Artificial 112 cm, €12,99 
• Ornament Bird glans Olijf groen, €13,95 
• Ornament Bird glans Olijf groen, €18,95 
• Ornament op voet Waiwo Antique bronze, Light & Living , €38,95 
• Wheel force gold, deco wiel, €33,95 
• Groen jutte poefje 40 cm , via Whoon, €39,95 
• Planter Champagne S, €36,95 
• Planter Champagne M, €54,95 
• Plaid, Light & Living 
• Kussen knoop, Via Whoon, €22,95 
• Overige kussens van Claudi via Whoon 
• Klein goud windlichtje Vitu, Light & Living, €7,95 
• Hanglamp 40 x 45 cm Maroc goud, €72,95 
• Wallreck S/2 Max 59x25 x51 cm €69,00 
• Wallreck Hual antiek brons, €45,95 


