
WALTER

comfortabel zitten 
begint hier!

Hoekbank Walter
Deze moderne hoekbank is naar eigen wens samen te stellen  
en zelfs leverbaar met relaxmechanisme.

Prijs hoekbank vaste uitvoering 

€ 1795,-
meerprijs elektrisch verstelbaar € 495,- 

vanaf  € 1099,-  
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Creëer je eigen fauteuil
Bij relaxfauteuil Maarten kunt u kiezen uit 3 verschillende ruggen, 5 verschillende  armleuningen en 4 verschillende 
pootmogelijkheden. Daar komt nog bij dat de verstelbaarheid van de fauteuils handmatig (gasveer) of elektrisch 
kan. Zelfs een accu is mogelijk, zodat hij vrij in de kamer kan komen te staan.
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Welke rugleuning vindt u mooi? 
Maak een keuze uit de 3 verschillende mogelijkheden.

Welke armleuningen kiest u hierbij? 
U kunt kiezen uit maar liefst 5 verschillende modellen.

Welke poot vindt u hierbij passen? 
Met 4 verschillende mogelijkheden kiest u er één naar eigen smaak.

Hoe wilt u de stoel kunnen verstellen? 
Maak uw keuze uit verschillende opties.

vanaf  € 1099,-  

vanaf  € 1099,-  
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Meubelen

Slapen

Vloeren

Gordijnen

Raamdecoratie

Rolluiken

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Veranda’s

Terrasoverkappingen
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Comfortabele fauteuil 
in leer al vanaf 

€ 795,-

heerlijk relaxen
begint hier!

Zitcombinatie Bente
Met zitgroep Bente stelt u uw eigen zitcomfort en opstelling 
samen: 2 zithoogtes 46 en 49 cm, 2 zitdieptes  51 cm. en 54 cm 
en 3 zitcomforts nl. koudschuim (soepel), binnenvering (stevig) 
of boxspring (medium) tegen meerprijs. 
Model Bente is leverbaar in stof en leder.

Prijs in leder als 3 en 2,5 zits 
vanaf  € 2395,-

ontspannen zitten
   begint hier!
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Zitdiepte elektrisch 

 verstelbaar € 429,-

2 en 3-zits combinatie in stof al vanaf

€ 1799,-

plezierig wonen
   begint hier!

BENTE

Optioneel opklapbare 

bedbank € 169,-

Comfortabele fauteuil 
in stof al vanaf 

€ 429,-

Model Bente is ook leverbaar als hoekbank.
Prijs hoekbank als uitvoering 3 hoek 2. 
vanaf  € 1999,-

Hoekbank Senne
Moderne zitgroep met 3 verschillende armleuningen, 
3 zitcomforts en 2 zithoogtes. Zelfs een elektrisch 
verstelbaar zitgedeelte is mogelijk.

Prijs hoekbank zoals afgebeeld in microleder 
(40% leder en 60% stof) 

€ 1795,-
Meerprijs elektrisch relaxgedeelte € 495,-
hoofdsteun en sierkussens tegen meerprijs.

SENNE

Leverbaar met 3 verschillende 
armleuningen


