
De slimste keuze!

ORENSE

Onderhoud & overige info

Kies All in House Service: 
vlekkenservice &  
constructieservice aan huis 

Kies je bekleding

Kies je frame

Materialen

Kies je stoffering

Afmetingen

Met dit stijlvolle model kun je vele kanten op. Combineer een leuke stoel, armstoel 
of eetbank met de keuze uit diverse stofferingen en frames. Bekijk hier alle 
mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het kiezen van jouw nieuwe 
stoel, armstoel of eetbank.
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Model Orense is verkrijgbaar: 
-  in alle kleuren van de Profijt Meubel Stof- en 

Ledercollectie.  
- in alle stof- en lederkleuren van de leverancier.

Er zijn 5 soorten zwart metalen frames mogelijk.  
Bij frame type 1 en 2 kun je ook kiezen voor handige parketwielen (W) of skatewielen (SW). 
De eetbank is niet mogelijk met een armleuning.

Kies je bekleding

Kies je stoffering

Kies je frame   

Type B

Frame 1

Frame 1 arm

Type H   

Frame 3

Frame 3 arm

Type E

Frame 2

Frame 2 arm

Type I

Frame 5

Frame 5 arm

Frame 6

Frame 6 arm
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- Stoffering B: horizontale stiksels zowel op de rugleuning als op de zitting. 
- Stoffering E: ruitpatroon van stiksels op de rugleuning. 
- Stoffering H: 2 verticale banen met in het midden een ruitpatroon op de rugleuning.  
- Stoffering I: retro rugleuning.

- Frame 1: 2,1cm, rond, ook mogelijk met wielen. 
- Frame 2: 2x2cm, vierkant, ook mogelijk met wielen. 
- Frame 3: 2x3cm, rechthoekig. 
- Frame 5: sledepoot, rond. 
- Frame 6: sledepoot, vierkant. 
 



Dit model is gemaakt van de volgende materialen:
Romp:  Meubelplaat, beuken, metaal.
Zitting:  Polyether, nosagveren. 
Rug:  Polyether, singels. 

Materialen

O
R

EN
SE

Afmetingen
                                Hoogte x breedte x diepte: Zithoogte: Zitdiepte: Armhoogte:
Stoel  89 x 52 x 65cm    52cm      43cm -
Armstoel     89 x 52 x 65cm    52cm      43cm     67cm
Eetbank 130cm    89 x 130 x 65cm    52cm     43cm -
Eetbank 150cm    89 x 150 x 65cm    52cm      43cm -
Eetbank 170cm    89 x 170 x 65cm    52cm      43cm -
Eetbank 190cm    89 x 190 x 65cm    52cm      43cm -

Textile & Leather Protector: t.b.v. stof.
Leather Care Kit: t.b.v. afgedekt leder.
De maximale belastbaarheid van de stoel bedraagt 120kg.
De maximale belastbaarheid van de eetbanken bedraagt 200kg.

Onderhoud & overige info

Wil je je de komende 5 jaar geen zorgen maken over service en garantie? 
Sluit dan bij aanschaf van je nieuwe zitmeubel All in House Service af. 
Tegen een geringe meerprijs krijg je 5 jaar aanvullende service. 
Vlekken of constructieproblemen worden door een vakman aan huis opgelost.

Kies All in House Service:  
vlekkenservice & constructieservice aan huis

27-06-2019 Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. 

Transparant 
skatewieltje (SW)   
i.c.m. zwarte poot
t.b.v. frame 1 en 2

Zwart parketwieltje (W)
i.c.m. zwarte poot
t.b.v. frame 1 en 2


