
 

21. Royal Color 

• Bank Cloë + hocker 
Opstelling: Sofa 3, rugkussens V1 + hocker 65x100 
Afmeting: 226 x 100cm  + hocker 65 x 100 cm 
Bekleding: Juke Wine red 39 + hocker Juke Pink 73 (stofcategorie D) 
Prijs in deze uitvoering: €1132,- + hocker €315,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €859,- + hocker vanaf €249,-  
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €1309,- + hocker vanaf €359,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €1789,- + hocker vanaf €459,- 
 

 
Bank Cloë is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
Cloë 2 zits bank  vanaf: €679,- (met hocker €249,- = €929,-) 
Cloë 2.5 zits bank  vanaf: €739,- (met hocker €249,- = €989,-) 
Cloë 3 zits bank  vanaf: €859,- (met hocker €249,- = €1109,-) 
Cloë 3.5 zits bank  vanaf: €919,- (met hocker €249,- = €1169,-) 
 
Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 50 cm 
Zitdiepte: ca. 60 cm 
Armleuning breedte: ca. 18 cm 

 
Type stiknaden: Franse stik en open stiknaad (alleen mogelijk bij leer) 
Pootmogelijkheden: Zwart, donkerbruin hout 



Type rugkussens:  
V1: Horiontale stiknaad 
V2: Zonder stiknaad 
V3: Diamant stiksel aan één kant (niet mogelijk in leer) 
 
• Room108 maatwerktapijt Marino 42 

Prijs in deze uitvoering: €1378,- 
Afmeting: ca. 270 cm ø 
Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm & Maximale breedte is 395 cm 

 
• Kleur verf: Adventurer 7, Little Greene 
• Gordijn Loft 6939, €53,95 m4 
• Berber Grainy red throw 
• Ladder deco Siem Briond, Light & Living 
• Plaid Grainy red throw, €49,95 
• Grote glazen vaas Keira glas bruin, 24 x 56 cm, €74,95 
• Grote Glazen vaas Keira glas bruin, 30 x 70 cm, €169,95 
• Vloerlampen Cody Antiek brons, €59,95 
• Glazen vaas op tafel Barfly Berry, €25,95 
• Tafellampje Lizzy, €14,95 
• Bordeaux poefje Burgundy, €44,95 
• Bijzettafel Kach antiek 36 x 49 cm, €69,95 
• Salontafel met bruin glas, private collectie Room108  
• Plantenhouder champagne maat M, €54,95 
• Palm Kunstplant goud 110 cm, €69,95 
• Kandelaar Sheva mat oud roze, €15,95 
• Droogbloemen Plume peach, €13,50 
• Bordeaux vaas Chestnut 24 x15 cm, €21,95 
• Diversen kleine windlichtjes via Whoon 
• Schilderij Melani van PTMD, €279,00 

 


