
Stel zelf eenvoudig in 6 stappen je eigen bank 
samen!

Stap 1: Kies een model

Stap 2: Kies een opstelling

Stap 4: Kies een zitcomfort

Stap 3: Kies een bekleding

Stap 5: Kies een afwerking

Stap 6: Kies een poot

Stof of leer? Onze stoffen zijn leverbaar in veel verschillende kwaliteiten en kleuren. Zo kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor een basic linnen/katoen kwaliteit of een chique ogende velours stof. Liever 
geen stof, dat is geen probleem kies dan uit één van onze prachtige leerkwaliteiten. Leer is leverbaar 
in veel verschillende kwaliteiten met elk hun positieve en negatieve eigenschappen. We raden je aan 
om je goed te laten voorlichten door één van onze dealers zodat je de juiste keuze maakt wat het 
beste past bij jouw situatie.

Stof Bloq Leder Kenia

Bekleding

Model
Welke vragen moet je je zelf stellen om te komen tot een model bank die het beste bij jou past. We 
gebruiken hierbij altijd de volgende stappen, Vast gestoffeerd of losse kussens? Wil je een strakke, 
een landelijke bank of toch iets meer richting klassiek romantisch? Hou je meer van een bank welke 
doorgestoffeerd is tot bijna aan de grond of ben je toch meer van een bank welke hoog op de poten 
staat? 

Opstelling
Stel zelf je opstelling samen door te kiezen uit een van de verschillende elementen. Kom je er met 
de standaard maten niet uit, geen probleem we kunnen je bank ook compleet op maat maken. Alle 
mogelijke opstellingen en maten kun je vinden op de prijslijst achterin dit magazine.
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Qua zitcomfort heb je vier opties: je kunt als eerste kiezen voor een koudschuim soft vulling, zoals de 
naam al aangeeft is dit een vulling welke het beste past als je houdt van comfortabel zitten.

Het tweede zitcomfort is de optionele latex zitvulling. Deze vulling kenmerkt zich door zijn nonchalante 
uitstraling. De losse latex vlokken zitten in een gestikte hoes welke verdeeld is in drie compartimenten.
Latex is een melkachtige witte vloeistof samengesteld uit rubber deeltjes wat door middel van lucht 
wordt opgeklopt tot schuim, dit wordt hierna verwarmd om er latex van te produceren. Latex is een 
zwaar, elastisch schuim met een zeer open celstructuur en een uitstekende elasticiteit.

Als laatste kun je kiezen voor de optionele Pantera® vullingen. Pantera® is een comfortschuim dat 
hoog scoort op alle punten die belangrijk zijn voor de meubelindustrie. Pantera® onderscheidt zich 
door duurzaamheid, consistente kwaliteit en een hoge mate van comfort. De vormvastheid van dit 
topproduct is uitzonderlijk. Pantera® geeft het lichaam de juiste ondersteuning. Daarnaast is het 
elastisch, vochtafstotend, luchtdoorlatend en hypo allergeen. De Pantera® vulling is leverbaar in 2 
hardheden namelijk medium 130 en hard 150. Bij modellen met een vaste zit stoffering kun je alleen 
kiezen uit één van de twee Pantera® vullingen.

Kom proefzitten bij een van onze dealers en ervaar zelf wat jouw voorkeur heeft.

Koudschuim soft Latex Pantera hard 150 
        

Zitcomfort

Standaard stiknaad Deluxe stiknaad Piping stiknaad

Personaliseer je eigen bank door te kiezen uit één van de volgende stiknaden. Je hebt keuze uit 
3 verschillende mogelijkheden namelijk standaard,deluxe en piping. De standaard afwerking is een 
engelse naad, de deluxe afwerking is een franse stiknaad en de piping afwerking is een koordbies 
welke desgewenst ook in een contrasterende kleur of kunstleder kan worden uitgevoerd.

Afwerking

Pantera medium 130



(Model Mats(XL) / Canape)

        Hout taps                   Hout 7 x 7 cm             Hout 14 x 7 cm                                       

(Model Noah(XL) / Tess(XL) 

 Hoekpoot zwart  Design poot zwart nikkel   Design poot zwart       Hoekpoot goud      Metaal zwart

(Model Iris / Levi / Mark / Mila) 

   Open metalen poot                  Onderstel metaal zwart             Hoekpoot goud       Hoekpoot zwart

 (Model Daan(XL) / Fabienne(XL) / Anna(XL) / Karel)

           Chroom/Goud                 Chroom rond                 Hout rechthoekig

Poten 
Onderstaand tref je een overzicht aan welke poten er leverbaar zijn op onze modellen. De houten 
poten zijn leverbaar in de kleuren zwart/vergrijsd eiken en onbewerkt.

Hoogwaardige materialen

Met zorg in Holland gemaakt

Aandacht voor elk detail

Naar wens op maat gemaakt

3 jaar garantie op al onze meubelen


