in Holland

Eetkamertafel
in eiken met metalen poot
240x 95 cm

1299.-
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100%
made

in 6 stappen
naar uw bank...

Bankenconcept

hetORIGINEEL

100%
made
in Holland

Eetkamerstoel

319.-

Leverbaar vanaf 288,-

Eetkamerstoel

389.-

Leverbaar vanaf 354,-

Bankenconcept

Hoekbank als opstelling
met relaxfuncties
incl. 5 hoofdverstellingen

hetORIGINEEL

3259.-

6 stappen naar uw bank...
Naar welke bank bent u op zoek?
Opstelling: keus uit 1-zits, 2-zits, 2,5-zits, 3-zits, chaise longue en allerlei hoek- en tussenelementen,
waarmee u eindeloos kunt combineren.

vanaf 3069,-

Hollandse kwaliteitsbank
naar eigen wens en smaak
Een op-en-top Hollandse kwaliteitsbank naar eigen wens en smaak,
dat is wat Haveco u kan bieden met het ‘origineel’-concept.
In het handige stappenplan komen alle opties langs waarmee u een
goede indruk krijgt wat er zoal mogelijk is.
Er zijn zeer veel keuzemogelijkheden om zelf uw ideale bankopstelling
samen te stellen, van een 2-zits bank tot een longchair-combinatie of
hoekbank in diverse maten. Daarbij heeft u keus uit wel 12 armleuningen,
verschillende zitdieptes en zithoogtes, keus in zitcomfort en in rugcomfort.
Een hoofdsteun behoort ook tot de mogelijkheden.
Tevens kunt u aangeven of u een dichte plint onder uw bank wilt of liever
een open plint.

Welke armleuning
vindt u het mooist?

Welke kleur
spreekt u aan?

Keus uit wel 12 verschillende
leuningen.

Welke bekleding en kleur spreken
u het meeste aan?
Volop keus uit mooie leder- en
stofsoorten in diverse kleuren.
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Zitdiepte?
51 cm

54 cm

Zithoogte?
57 cm

42 cm

G

H

I

Poothoogte 2,5 cm

44 cm
Poothoogte 4,5 cm

46 cm
Poothoogte 6,5 cm

Hoe wilt u zitten?
Bepaal zelf uw gewenste zithoogte en zitdiepte. Ook keus in hardheid van de zit- en rugkussens.
J
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made
in Holland

Nederlands ambacht...

K
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Welke uitvoering
kiest u?

Enkele voorbeelden...

Hoge of lage kussens,
een extra hoofdsteun?
Bank met plint of zonder plint?
Aan u de keus.

Lage rug met dichte plint

Lage rug met open plint

Hoge rug met dichte plint

Hoge rug met open plint

Welk comfort kiest u?
Zitcomfort? Medium, hard of interieurvering. Rugcomfort? Schuimkussen of vlokkenvulling.

