
In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk  
contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden. 

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk  
 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893 
Franco leverbedrag  

 

Model Edmond                       
          

Collection NL (Blue Label), VERKOOP Per 15-06-2021 

                             
Afgebeeld: Divan (links)  2,5-zits (zonder armen)  Longchair (rechts)  
 

1-zits (zonder armleuningen)   1 zits met arm links of rechts   1-zits met 2 armleuningen 
B- 80 cm.    B-  98 cm.    B-116 cm. 
H-  92 cm.    H-  92 cm.    H-  92 cm. 
D-109 cm.    D-109 cm.    D-109 cm 

                            

1,5-zits (zonder armleuningen)  1,5- zits met arm links of rechts            1,5-zits met 2 armleuningen 
B-100 cm.                                      B-118 cm.    B-136 cm. 
H-  92 cm.                                         H-  92 cm.    H-  92 cm. 
D-109 cm.                                   D-109 cm.    D-109 cm. 

Hoek     Hocker     Hocker 
B-106 cm.                                         B-100 cm.                                                  B-100 cm. 
H-  92 cm.                                    H-  47 cm.    H-  47 cm. 
D-106 cm.                                         D-100 cm.    D-  65 cm. 

  2 zits met arm links of rechts     2.5- zits met arm links of rechts      
B-181 cm.                                                      B-218 cm.   
H-  92 cm.                                       H-  92 cm.   
D-109 cm.    D-109 cm. 



In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk  
contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden. 

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk  
 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893 
Franco leverbedrag  

 

 Longchair links of rechts      Divan links / rechts 
B-113 cm.                                                       B-117 cm.                                                                             
H-  92 cm.                                  H-  92 cm.                                  
D-226 cm.     D-160 cm 

      2-zits met 2 armleuningen      2,5-zits met 2 armleuningen   
B-199 cm.     B-236 cm.  
H-  92 cm.      H-  92 cm.  
D-109 cm.       D-109 cm.   

2-zits zonder armleuningen  2,5-zits zonder armleuningen 
B-163 cm.     B-200 cm 
H-  92 cm.     H-  92 cm 
D-109 cm.     D-109 cm. 

Zithoogte/diepte: ±  46/54-61 cm.  
Armhoogte/Breedte: ± 69/± 25 cm.  

 
Model is standaard door gestoffeerd en verbinding d.m.v. z.g. krokodillen.  

                

 
Verklaring van doorsnee tekening: 
1) Romp: Houtvezelplaat, Grenen regels, Hardhout, Hardboard 
2) Zitvering: Nosag veren 
3) Zitvulling: Koudschuim HR3032 en siliconenvezels en veren 
4) Rugvulling: Siliconenvezels / / Lendenkussens gesneden schuim+veren 
5) Poot mogelijkheden: zwart (hout) / koloniaal (hout)  
 


