
 

23. Glamrock 
• Hoekbank Claire 

Opstelling: H110x110 - *3XZA – C110-3ARX 
Afmeting: 410 x 333 cm 
Bekleding: Renegade Natural 01 (stofcategorie E) 
Prijs in deze uitvoering: €3513,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €2689,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €3633,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €5182,- 
   

Hoekbank Claire is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S  2ALX-C110-2XZA-H65X110   (335 x 293 cm) vanaf: €2349,- 
M  2ALX-C110-2XZA-H100X110   (370 x 293 cm) vanaf: €2359,- 
L  2.5ALX-C110-2.5XZA-H100X110  (390 x 313 cm) vanaf: €2469,- 
XL         3ALX-C110-3XZA-H100X110   (410 x 333 cm) vanaf: €2689,- 
 

Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55 – 70 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 

 
Type stiknaden: Franse stik 
Pootmogelijkheden: Zwart, metaal 

 
• 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 

 



• Salon tafel private collectie, 120 x 70 cm ,€499,-   
 
• Kleur verf: Off black van Farrow & Ball 
• Vaas Phiene,€ 21,95 
• Diversen waxinelichtjes via Whoon 
• Windlicht op de bank, Travelli, € 35,95 
• Zwarte zuilen Hartsville, € 239,95 
• Vazen op zuil Perroy antique bronze, € 52,95 
• Sidetable Hartsville € 439,95 
• Level kandelaar Metaal black bast, € 19,95 
• Bruinen glazen fles met deksel L, Karee, € 66,95 
• Bruinen glazen fles met deksel M, Karee, € 64,95 
• Ornament op voet Turtle zwart € 39,95 
• Ornament on base Rawas bronze , € 46,95 
• Grote Glazen vaas Keira glas bruin, 30 x 70cm, € 169,95 
• Hanglamp Maroc Gold. S, M en l prijs vanaf € 49,95 
• Kussens op de bank van Claudi 
• Spiegel Marrak goud, S, M, Vanaf € 129,95 

 
 
 
 
 

 


