
 

• Driezitsbank Zoë 
Opstelling: 3.5 zits 
Afmeting: 246 x 100 cm 
Bekleding: Fushion Thyme 206 (stofcategorie D) 
Prijs in deze uitvoering: €1201,- 
 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in stof is: €909,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in eco-leer is: €1389,- 
De vanaf prijs van de bank zoals op de foto in leer is: €1899,- 
 

 
Hoekbank Zoë is o.a. leverbaar in de volgende standaard uitvoeringen: 
2 zits bank Zoë (176 x 100 cm) €679,- 
2.5 zits bank Zoë (201 x 100 cm) €739,- 
3 zits bank Zoë (226 x 100 cm) €859,- 
3.5 zits bank Zoë (246 x 100 cm) €909,- 
 
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: Kunststof poot zwart 
 
Type rugkussens:  
V1: Horiontale stiknaad 
V2: Zonder stiknaad 



V3: Diamant stiksel aan één kant (niet mogelijk in leer) 
 
• Room108 maatwerktapijt Landro mix 22 

Prijs in deze uitvoering: €2979,- 
Afmeting: 450 x 350 cm 
Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm & Maximale breedte is 395 cm 

 

• Gusj kast ROS020 €1729,- 
• Gusj salontafel: 2x ROF018, 60 x 60 x 32 cm, € 389,00 
 
• Kleur verf: Pompeian Ash , Little Greene 
• Behang Repro.nl 

 
• Mushroom tafellamp Syrup € 99,95 
• Stoneware vase vis, € 19,95 
• Groenen ceramic pot kendra, € 18,95 
• Kandelaar Uniek, € 9,95 
• Groen kussen € 22,95 
• NB Chidike Kussen met franjes groen,€ 21,95 
• Kussen Ronay zand, creme ,€ 27,95 
• Treasure decoration ornament, € 18,95 
• NB ED Lid on stand ornament s, € 34,95 
• Urban nature culture cushion velvet sea foam, € 37,95 
• Kussen diamond velvet, € 32,95 
• Ijzeren vaas op kast, € 39,95 
• Diversen posters +lijsten vanaf € 17,95 
• Lafellamp lantaarn zwart Gruaro, € 79,95 
• Masker op standard, € 39,95 
• Ornament op voet Olumi, € 39,95 
• Ornament panter Sisiko, € 12,95 
• Side table Bocov, € 439,95 
• Kussens op de bank van Claudi 
• Vetplant op tafel , € 34,95 
• Kandelaar Rimini small, € 9,95 
• Kandelaar uniek, € 9,95 
• Glazen theelicht, € 3,95 
• Glazen theelicht groen,€ 2,95 
• Plaid cotton brown, € 39,95 
 
 


