CIRONA

Comfortabele en mooi vormgegeven stoel welke past bij vele interieursmaken.
Er is keuze uit diverse sierstiksels of een handige armleuning. Standaard is de
stoel uitgevoerd met 1 verticale stiknaad in de rug en met handige parketwieltjes.
Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het
kiezen van jouw nieuwe stoel.
Kies je bekleding
Kies je armleuning
Kies je zitcomfort
Kies je opties
Afmetingen
Onderhoud & overige info

De slimste keuze!

CIRONA

Kies All in House Service:
vlekkenservice &
constructieservice aan huis

Kies je bekleding

Model Cirona is verkrijgbaar:
- in alle kleuren van de Profijt Meubel Stoffencollectie.
- in de vele stofkleuren van de leverancier.

Kies je armleuning
Model Cirona wordt standaard uitgevoerd zonder armleuningen.
Optioneel zijn verkrijgbaar:
- Eetfauteuil met armleuningen in dezelfde bekleding.
- Metalen armleuningen in zwart of vintage mat.

Kies je poot
Model Cirona wordt standaard uitgevoerd met zwarte parketwielen.
Optioneel zijn verkrijgbaar:
- Luxe parketwielen met kunststof chroomkleurig kapje, hoog 4cm.
- Vaste poten type J, hoog 3cm.

Luxe parketwielen

Vaste poten

CIRONA

Standaard zwarte
parketwielen

Kies je zitcomfort

Variant 1:
hoogwaardig polyether (standaard)
Elastische singelbanden, polyether 30kg/m3,
dacron afdeklaag

Variant 2:
veerkrachtig HR-schuim (optie)
Elastische singelbanden, HR-schuim,
dacron afdeklaag

ZIT

GARANTIE

Zit je toch niet lekker
op je nieuwe stoel?
Dat lossen we op!
We adviseren je
graag over de
mogelijkheden.

Materialen:
Dit model is gemaakt van de volgende materialen:
Romp: Verlijmd massiefhouten romp, meubelpaneel.
Rug: Comfortschuim 25kg/m3, dacron afdeklaag.

Kies je opties

1x verticale stiknaad
(standaard)

Gladde rug

Retro rug

Vlindernaad

Karo kap
Geruit sierstiksel op de bovenzijde van de rugleuning.
Indien de optie karo kap wordt gekozen en de kleur en stof van de kap niet is
aangegeven op de order, dan zal deze uitgevoerd worden in de kleur en stof van
het model. Indien voor een hogere stofgroep wordt gekozen, geldt de prijs van de
hogere stofgroep. De kleur van het karo stiksel is altijd zwart, dit kan niet gekozen
worden. De optie karo kap is niet mogelijk in ribstof.

CIRONA

Handgreep
Keuze uit 7 modellen

Bies en/of contraststiksel
Model kan met en zonder bies uitgevoerd worden (meerprijs).
De bies kan in iedere gewenste stof en microledersoort gekozen worden.
Indien de optie bies wordt gekozen en de kleur, stof of microleder van de bies niet is aangegeven
op de order, dan zal deze uitgevoerd worden in de kleur, stof of microleder van het model.
Bij een bies in stof en microleder is de prijsgroep van de hoofdstof van het model bepalend voor de prijs.
Contraststiksel is leverbaar in de kleuren beige (kleurnr. 8218), bruin (8917), grijs (8161) en zwart (9500).
Indien je een contraststiksel wenst, moet dit als optie op de order worden aangegeven.
Vermeld tevens de gewenste kleur.

Afmetingen
Stoel
Eetfauteuil
Stoel met arm

Hoogte x breedte x diepte:
96 x 50 x 67cm
96 x 60 x 68cm
96 x 55 x 67cm

Zithoogte:
50cm
51cm
50cm

Zitdiepte:
47cm
47cm
47cm

Armhoogte:
65cm
66cm

Armbreedte:
6cm
4cm

Onderhoud & overige info
Textile & Leather Protector.
De maximale belastbaarheid van de stoel/eetfauteuil bedraagt 100kg.

Kies All in House Service:
vlekkenservice & constructieservice aan huis

07-07-2020 Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden.
Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per element).
Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend.

CIRONA

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.

