
Take a seat !



Ga er even goed voor zitten, en Laat u inspireren  
door de producten uit onze collectie.

Heeft u specifieke wensen voor een zitmeubel op het gebied van de inrichting van een kantine, de horeca of  
een vergaderlocatie dan helpen wij u graag verder!

Tijdloos, eigenzinnig en betaalbaar, wij helpen u graag om uw leef- en werkomgeving te verbeteren op het 
gebied van zitten, zonder hierbij te vervallen in dertien-in-een dozijn producten of onbetaalbaar high-end 
design. Door samen te werken met topontwerpers kunnen we uw persoonlijke wensen realiseren. 
 
Naast standaard productie-artikelen is het ook mogelijk om gestoffeerde stoelen te leveren met Customer Own 
Material *. Op deze manier is het mogelijk voor ieder project een uniek product te creëren indien gewenst.  
Wij ontzorgen u van ontwerp tot en met levering. Standaard producten uit ons assortiment kunnen wij 
doorgaans binnen drie werkdagen uit voorraad leveren, tegen een concurrerende prijs. 
 
 
* Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.





OMSCHRIJVING
De Ricky is een modern vormgegeven sledeframe fauteuil welke multifunctioneel ingezet kan worden. De stoel heeft een mat zwart, 
metalen slede frame welke is voorzien van authentieke bakelieten armleggers. De Ricky is geheel gestoffeerd in kunstleder en is 
voorzien van anti-kanteldopjes aan de voorzijde.

RICKY COGNAC
Zithoogte: 47 cm
Totale hoogte: 88 cm
Totale breedte: 57,5 cm 
Hoogte armlegger: 65 cm

RICKY GRIJS
Zithoogte: 47 cm
Totale hoogte: 88 cm
Totale breedte: 57,5 cm 
Hoogte armlegger: 65 cm

RICKY VELOURS
Zithoogte: 47 cm
Totale hoogte: 88 cm
Totale breedte: 57,5 cm 
Hoogte armlegger: 65 cm



OMSCHRIJVING
De F-serie stoelen kenmerken zich als een veelzijdige stoelen welke multifunctioneel inzetbaar zijn. Het mat zwarte spinvoet onderstel 
en de gestoffeerde, slijtvaste zitkuip met stiknaden bieden uitstekend comfort. De stoelen zijn beschikbaar in verschillende soorten 
frame, stofgroepen en -kleuren. 

F40
Zithoogte: 47 cm
Totale hoogte: 87 cm
Totale breedte: 54 cm
Zitdiepte: 39 cm

F45
Zithoogte: 47 cm
Totale hoogte: 87 cm
Totale breedte: 54 cm
Zitdiepte: 39 cm

F70
Zithoogte: 47 cm
Totale hoogte: 77 cm
Totale breedte: 61 cm
Zitdiepte: 43 cm



OMSCHRIJVING
De BB-serie bestaat uit tijdloze design (bar)stoelen voorzien van een mat zwart metalen 4-poots frame met poedercoated afwerking.  
De zitschaal (en rugleuning) is gemaakt van multiplex afgewerkt met zwart gelakt eiken. Deze stoelen zijn stapelbaar tot 6 stuks en 
worden volledig gemonteerd geleverd.

BB-3
Zithoogte: 46 cm
Totale hoogte: 83 cm
Totale breedte: 48,5 cm 
Totale diepte: 52 cm 

BB-4
Zithoogte: 46 cm
Totale hoogte: 79,5 cm
Totale breedte: 47 cm 
Totale diepte: 52 cm 

BB-5
Zithoogte: 78 cm
Totale hoogte: 97 cm
Totale breedte: 51 cm 
Totale diepte: 53 cm 



OMSCHRIJVING
De BO-serie bestaat uit tijdloze design (bar)stoelen voorzien van een mat zwart metalen 4-poots frame met poedercoated afwerking.  
De zitschaal (en rugleuning) is gemaakt van multiplex afgewerkt met blank eiken fineer. Deze stoelen zijn stapelbaar tot 6 stuks en 
worden volledig gemonteerd geleverd.

BO-3
Zithoogte: 46 cm
Totale hoogte: 83 cm
Totale breedte: 48,5 cm 
Totale diepte: 52 cm

BO-4
Zithoogte: 46 cm
Totale hoogte: 79,5 cm
Totale breedte: 47 cm 
Totale diepte: 52 cm

BO-5
Zithoogte: 78 cm
Totale hoogte: 97 cm
Totale breedte: 51 cm 
Totale diepte: 53 cm 



OMSCHRIJVING
Deze serie bestaat uit robuuste stoelen welke zijn uitgevoerd met een 4-poots, mat zwart stalen frame. De zitting en rugleuning zijn 
uitgevoerd in Halifax H1180 Eiken of Vintage hout, dit maakt de stoel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn de stoelen 
ook leverbaar gestoffeerd in één van de 8 kleuren Velours stof. De stoelen zijn stapelbaar tot 5 stuks.

RE4
Zithoogte: 45 cm
Totale hoogte: 81 cm
Zitting: b x d = 38 x 38 cm
Rug: b x h = 40 x 20 cm

RV4
Zithoogte: 45 cm
Totale hoogte: 81 cm
Zitting: b x d = 38 x 38 cm
Rug: b x h = 40 x 20 cm

RS4
Zithoogte: 46,5 cm
Totale hoogte: 81 cm
Zitting: b x d = 38 x 38 cm
Rug: b x h = 40 x 20 cm



OMSCHRIJVING
Deze serie bestaat uit robuuste barstoelen welke zijn uitgevoerd met een 4-poots, mat zwart stalen frame. De zitting en rugleuning 
zijn uitgevoerd in Halifax H1180 Eiken of Vintage hout, dit maakt de stoel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn de 
barstoelen ook leverbaar gestoffeerd in één van de 8 kleuren Velours stof. De stoelen zijn stapelbaar tot 5 stuks.

RE5
Zithoogte: 82 cm
Totale hoogte: 112 cm
Zitting: b x d = 38 x 38 cm
Rug: b x h = 40 x 20 cm

RV5
Zithoogte: 82 cm
Totale hoogte: 112 cm
Zitting: b x d = 38 x 38 cm
Rug: b x h = 40 x 20 cm

RS5
Zithoogte: 83,5 cm
Totale hoogte: 112 cm
Zitting: b x d = 38 x 38 cm
Rug: b x h = 40 x 20 cm



OMSCHRIJVING
Deze serie bestaat uit robuuste stoelen welke zijn uitgevoerd met een 4-poots, mat zwart stalen frame. De zitting en rugleuning zijn 
uitgevoerd in blank eiken fineer of Vintage hout, dit maakt de stoel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn de stoelen 
ook leverbaar gestoffeerd in één van de 8 kleuren Velours stof. 

RE6
Zithoogte: 48 cm
Totale hoogte: 81 cm
Totale breedte: 52,5 cm 
Totale diepte: 60,5 cm 

RV6
Zithoogte: 48 cm
Totale hoogte: 81 cm
Totale breedte: 52,5 cm 
Totale diepte: 60,5 cm

RS6
Zithoogte: 48 cm
Totale hoogte: 81 cm
Totale breedte: 52,5 cm 
Totale diepte: 60,5 cm



OMSCHRIJVING
Deze serie bestaat uit robuuste barstoelen welke zijn uitgevoerd met een 4-poots, mat zwart stalen frame. De zitting en rugleuning 
zijn uitgevoerd in blank eiken fineer of Vintage hout, dit maakt de stoel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn de 
barstoelen ook leverbaar gestoffeerd in één van de 8 kleuren Velours stof. 

RE7
Zithoogte: 82 cm
Totale hoogte: 112 cm
Totale breedte: 57 cm 
Totale diepte: 57,5 cm 

RV7
Zithoogte: 82 cm
Totale hoogte: 112 cm
Totale breedte: 57 cm 
Totale diepte: 57,5 cm 

RS7
Zithoogte: 82 cm
Totale hoogte: 112 cm
Totale breedte: 57 cm 
Totale diepte: 57,5 cm 



OMSCHRIJVING
Deze serie bestaat uit robuuste middelhoge krukken voorzien van een 4-poots, mat zwart stalen frame met voetenring. De zitting is 
uitgevoerd in Halifax H1180 Eiken of Vintage hout, dit maakt de stoel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn de krukken 
ook leverbaar gestoffeerd in één van de 8 kleuren Velours stof. De krukken kunnen optioneel besteld worden met een blokkeerhendel.

RE2
Zithoogte: 57-65 cm
Diameter zitting: 32 cm

RV2
Zithoogte: 57-65 cm
Diameter zitting: 32 cm

RS2
Zithoogte: 62-70 cm
Diameter zitting: 32 cm



OMSCHRIJVING
Deze serie bestaat uit robuuste hoge krukken voorzien van een 4-poots, mat zwart stalen frame met voetenring. De zitting is uitgevoerd 
in Halifax H1180 Eiken of Vintage hout, dit maakt de stoel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zijn de krukken ook 
leverbaar gestoffeerd in één van de 8 kleuren Velours stof. De krukken kunnen optioneel besteld worden met een blokkeerhendel.

RE3
Zithoogte: 71-79 cm
Diameter zitting: 32 cm

RV3
Zithoogte: 71-79 cm
Diameter zitting: 32 cm

RS3
Zithoogte: 76-84 cm
Diameter zitting: 32 cm



OMSCHRIJVING
De Cube is een strak kubistisch vormgegeven barkruk. Het frame is leverbaar in wit, zwart, chroom of retro-look. De binnenzijde van de 
zitting is van polystyreen met polyether en aan de buitenzijde bekleed met een sterke kwaliteit kunstleder. Dit is een zeer comfortabele 
barkruk en makkelijk in onderhoud. Door het formaat en het gewicht is hij tevens goed hanteerbaar.

CUBE WIT
Zithoogte: 82 cm
Zitting: b x d = 34 x 34 cm

CUBE ZWART
Zithoogte: 82 cm
Zitting: b x d = 34 x 34 cm

CUBE RETRO
Zithoogte: 82 cm
Zitting: b x d = 34 x 34 cm



OMSCHRIJVING
De RTV is een robuuste tafel welke is uitgevoerd met een 3-poots of 4-poots mat zwart stalen frame. Het tafelblad is uitgevoerd in 
Vintage hout, dit maakt de tafel zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

RTV1
Hoogte: 75 cm
Blad : b x d = 60 x 60 cm of 70 x 70 cm

RTV2
Hoogte: 110 cm
Diameter blad : ø 60 cm, ø 70 cm of  
ø 80 cm




