
Romp : Massief houten romp

Zit : Nosagveren; Polyether 30kg/m3; Dacron afdeklaag

: Uitgezonderd hocker(-gedeelte): is met elastische singelbanden uitgevoerd.

Rug : 50% polyether staafjes/50% Comforel; Dacron afdeklaag

Zitcomfort : Variant 1: Polyether 30kg/m3 (standaard)      

: Variant 2: HR 35 kg/m3 koudschuim (meerprijs)

: Variant 3: HR 35 kg/m3 + visco 45kg/m3 (meerprijs)

Vlindernaad : Bij bestelling opgeven met vlindernaad of zonder vlindernaad

Poten : 3224 - 15cm metaal zwart en chroom

: Dit model kan met hogere en lagere poten besteld worden tegen meerprijs, zie potenconcept Ambato. 

: Let op! Bij elementen met relaxfunctie kan alleen de standaardpoot gekozen worden.

hout metaal/chroom kunststof

Relax : Relax kan met een of twee motoren uitgevoerd worden (meerprijs) 

: Elke bank met een relax systeen wordt in elementen geleverd i.v.m. gewicht                                                                                      

: Een relaxsysteem kan niet direct aan een kleine/ rechte hoek geplaatst worden.

: Een relaxsysteem kan wel naast een grote hoek geplaatst worden.

Bediening relax : Er zijn meerdere bedieningen met en zonder meerprijs. Zowel voor enkele als dubbel motor bediening.                        

: 4z / 5z betekent dat de sensor aan de zijkant van zit gemonteerd is (voorstaand links)

: 3a/4a/5a betekent dat de sensor aan de buitenkant van de arm gemonteerd is
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1M 3A USB

4Z 4A

2M 5Z(2M) 5A USB (2M) 

STANDAARD ACCU

Accu : Optie met oplaadpunt aan achterzijde bank (meerprijs)

Schuifzit motor: : Door middel van de sensor bediening kan dit gedeelte tot 12 cm uitgeschoven worden (meerprijs)

Wadley



Kies uw opstelling:

1 zits 1 zits (60cm) arm links/rechts
H=83;W=96;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=78;L=93;A=18;B=43;C=53

1 zits (60cm) zonder arm 1,5 (75cm) zits 
H=83;W=60;L=93;B=43;C=53 H=83;W=111;L=93;A=18;B=43;C=53

1,5 (75cm) zits arm links/rechts 1,5 (75cm) zits zonder arm
H=83;W=93;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=75;L=93;B=43;C=53

1,5 (90cm) zits 1,5 (90cm) zits arm links/rechts
H=83;W=126;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=108;L=93;A=18;B=43;C=53

1,5 (90cm) zits zonder arm 2 zits
H=83;W=90;L=93;B=43;C=53 H=83;W=156;L=93;A=18;B=43;C=53

2 zits arm links/rechts 2 zits zonder arm
H=83;W=138;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=120;L=93;B=43;C=53

2,5 zits 2,5 zits arm links/rechts
H=83;W=186;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=168;L=93;A=18;B=43;C=53

2,5 zits zonder arm 3 (3x60) zits
H=83;W=150;L=93;B=43;C=53 H=83;W=216;L=93;A=18;B=43;C=53

3 (3x60) zits arm links/rechts 3 (3x60) zits zonder arm
H=83;W=198;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=180;L=93;B=43;C=53

4 4

3 (2x90) zits 3 (2x90) zits arm links/rechts
H=83;W=216;L=93;A=18;B=43;C=53 H=83;W=198;L=93;A=18;B=43;C=53

4 4

3 (2x90) zits zonder arm Trapeze Hoek

H=83;W=180;L=93;B=43;C=53 H=83;W=110/110;L=93;B=43;C=61
4 4

Grote hoek HOT links/rechts
H=83;W=105;L=105;B=43;C=53 H=83;W=212;L=93;B=43;C=53

Longchair (60cm) arm links/rechts Longchair (75cm) arm links/rechts

H=83;W=79;L=170;A=18;B=43;C=130 H=83;W=94;L=170;A=18;B=43;C=130
5 5

4 4

4 4

4

4 4

4 4

4 4

44

4

4 4

54
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Kies uw opstelling:

1 zits (120) met eiland l/r 1 zits (150) met eiland l/r 
H=83;W=120;L=93;B=43;C=53 H=83;W=150;L=93;B=43;C=53

4 4

1 zits (120) met eiland l/r open 1 zits (150) met eiland l/r open
H=83;W=120;L=93;B=43;C=53 H=83;W=150;L=93;B=43;C=53

4

Hocker 60x60 cm open Hocker 75x75 cm open
H=43;W=60;L=60;B=43;C=60 H=43;W=75;L=75;B=43;C=75

4 4

Hocker 90x90 cm open Hocker 60x60 cm

H=43;W=90;L=90;B=43;C=90 H=43;W=60;L=60;B=43;C=60
4 4

Hocker 75x75 cm Hocker 90x90 cm
H=43;W=75;L=75;B=43;C=75 H=43;W=90;L=90;B=43;C=90

4 4

Dit model kan zowel in stof als in leer besteld worden

Dit model is in alle kleuren van de stalenbundel leverbaar

Keuze uit zitcomfort bestaande uit koudschuim (meerprijs)

Er kunnen sierkussens in verschillende maten extra besteld worden

Alle in dit meubel gebruikte materialen voldoen aan de geldende europese eisen. Getest door TUV SUD (101104-2)

Er wordt uitsluitend hout gebruikt met FSC certificaat

Let op!

Bij de aangegeven maten kunnen afwijkingen ontstaan (per element +/- 1cm, totaal zitcombinatie +/- 5cm).                                                                        

Bij het samenstellen van de modellen; noteren van links naar rechts (voorstaand).
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De rugkussens zijn gevuld met vlokvulling. Regelmatig opschudden zorgt ervoor dat de vulling regelmatig verdeeld blijft en 

inzakken van het rugkussen voorkomen wordt.

4


