
 

 
 
27. Glamrock 
• Leefhoek Gigi  

Opstelling:  LCHXL-3XZA-C110-3ARX 
Afmeting: 425 x 322 cm (maat XL) 
Bekleding: Fusion Brandy 127 (stofcategorie D) 
Prijs in deze uitvoering: €3806,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €3089,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €4162,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €5784,- 
 
Leefhoek Gigi is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S  LCH80 XL-2XZA-C110-2ARX  (365 x 282 cm) vanaf: €2739,- 
M LCHXL-2XZA-C110-2ARX  (385 x 282 cm) vanaf: €2759,- 
L  LCHXL-2.5XZA-C110-2.5ARX  (405 x 302 cm) vanaf: €2869,- 
XL  LCHXL-3XZA-C110-3ARX  (425 x 322 cm) vanaf: €3089,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• Leefhoek Gigi  

Opstelling:  LCHXL-TTX-3XZA-C110-3ARX 
Afmeting: 460 x 322 cm (maat XL) 
Bekleding: Fusion Brandy 127 (stofcategorie D) 
Prijs in deze uitvoering: €4071,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €3309,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €4459,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €6119,- 
 
Leefhoek Gigi is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
S  LCH80 XL-TTX-2XZA-C110-2ARX  (400 x 282 cm) vanaf: €2959,- 
M LCHXL-TTX-2XZA-C110-2ARX   (420 x 282 cm) vanaf: €2979,- 
L  LCHXL-TTX-2.5XZA-C110-2.5ARX  (440 x 302 cm) vanaf: €3089,- 
XL  LCHXL-TTX-3XZA-C110-3ARX   (460 x 322 cm) vanaf: €3309,- 
 
Hoogte: ca. 89 cm 
Zithoogte: ca. 45 cm 
Zitdiepte: ca. 55 - 70 cm (afhankelijk van plaatsing lendekussens) 
 
Type stiknaden: Franse stik, in leder open stik 
Pootmogelijkheden: Zwart, metaal 

 
• Room108 maatwerktapijt Landro 24 

Prijs in deze uitvoering: €2687,- 
Afmeting: 450 x 300 cm  

Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm & Maximale breedte is 395 cm 



• Kleur verf: Off black van Farrow & Ball 
• Salon tafel private collectie  
• Ornament Coral gold € 27,95 
• Theelicht Vitu antiek, S, € 6,50 
• Theelicht Vitu antiek, M, € 20,95 
• Palm candle stand gold € 27,95 
• Bijzettafel Macau € 169,00 
• Windlicht goud Brisla, €19,95 
• Zuilen Hartsville,€109,00 
• Vazen op zuil Parroy antique bronze € 119,95 
• Pluimen in de vazen Belle Plume, € 15,95 
• Ornament op voet Turtle zwart, € 39,95 
• Ornament op voet Ravad Antique € 29,95 
• Ornament coral gold € 54,95 
• Ornament op voet Guoya zwart agaat, antiek brons € 81,95 
• Ornament op voet Rawas antique, € 29,95 
• Lampvoet Jadey antiek, € 79,95 
• Luminary kandelaar 75cm metaal € 34,95 
• Luminary kandelaar 52cm metaal € 27,95 
• Wallflowers van Be Pure home €59,00 
• Clock Waiwo, € 32,95 
• Kussens Claudi 

 
 


