LOUREDO

Model Louredo biedt een subliem zitcomfort in combinatie met een stijlvolle
belijning en is voorzien van vaste zit- en rugkussens. De belijning wordt extra
geaccentueerd door toepassing van een vlindernaad. Door de eigentijdse belijning
past model Louredo in veel verschillende interieurs en bij diverse interieursmaken.
Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het kiezen
van jouw nieuwe zitmeubel.
Kies je bekleding
Armleuning
Kies je poot
Kies je zitcomfort
Kies je opties
2 ,5 z i t s ar m li nk s + hoek m et ei land r ec ht s

Kies je opstelling
Kies All in House Service:
vlekkenservice &
constructieservice aan huis

8007-PM_2,5AL-PM_HOTRH=78 / B=271 / D=198 A=26 / ZH=44 / ZD=59
1.ai
Aantal poten: 6
591 2,5AL-E1ABR
Fau t eu i l
1004-PM_1ALR.ai

H=78 / B=98 / D=94 A=20 / ZH=44 / ZD=59
Aantal poten: 4

De slimste keuze!

LOUREDO

1002 1ALR
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Kies je bekleding
Model Louredo is verkrijgbaar
- in alle kleuren van de Profijt Meubel Stof- en Ledercollectie.
- in de vele stof- en lederkleuren van de leverancier.
De elementen kunnen enkel in dezelfde kleur en stof of
hetzelfde leder gemaakt worden. Uitvoeringen in leder hebben
andere vlakverdeling/stiknaden dan de uitvoering in stof.

Armleuning

De fauteuil van model Louredo wordt standaard uitgevoerd met armleuning 20cm.
De rest van de elementen worden standaard uitgevoerd met armleuning 26cm.

Kies je poot
Model Louredo wordt standaard uitgevoerd met zwarte metalen poten.
Optioneel tegen meerprijs is dit model te bestellen met chromen of geborstelde metalen poten.

MF1 H15cm zwart
(standaard)

MF1 H15cm chroom
(optie)

MF1 H15cm geborsteld
(optie)

Kies je zitcomfort

Variant 1: hoogwaardig polyether
(standaard)
Nosagveren, polyether 30kg/m3,
diolenwatten afdeklaag

Variant 2: pocketvering i.c.m.
veerkrachtig HR-schuim (optie)
Nosagveren, onderlaag
pocketvering, bovenlaag
HR-schuim 38kg/m3,
diolenwatten afdeklaag

LOUREDO

Materialen:
Dit model is gemaakt van de volgende materialen:
Romp: Verlijmd massiefhouten romp, spaanplaat E-1, beaverboard, multiplex, stoffeerboard.
Rug: Elastische singelbanden, polyetherschuim 18kg/m3, diolenwatten afdeklaag.
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Zitgarantie
Bij Profijt Meubel ben je zeker van je zaak en zit je altijd goed!
Toch kan het gebeuren dat je meteen na levering van je nieuwe bank, stoel
of fauteuil merkt dat je meubel niet lekker zit. Dat vinden wij erg vervelend
en we laten je natuurlijk niet met dit probleem zitten.
We adviseren je graag over de mogelijkheden.

ZIT
GARANTIE

Kies je opties

Sierkussens
In dezelfde of een bijpassende stof of kleur.

Onderhoud
Textile & Leather Protector: t.b.v. stof.
Leather Care Kit: t.b.v. leder.

Kies All in House Service:
vlekkenservice & constructieservice aan huis

LOUREDO

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.
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Kies je opstelling
Stel jouw favoriete bank samen met de keuze uit vele elementen.
- Waar nodig worden er extra kunststof poten onder een element geplaatst.
- Poten zijn niet voorgemonteerd i.v.m. voorkomen van transportschade.
- Bij dit model wordt een haaksysteem gebruikt om elementen te koppelen.
- Doorstofferen is mogelijk. Als er wordt gekozen voor een doorstoffering dan krijg je standaard
en zonder meerprijs twee standaard poten onder deze doorgestoffeerde zijkant. Los extra poten
bestellen is niet nodig. Wordt er echter gekozen voor een meerprijs poot dan moet er ook voor de
doorgestoffeerde zijde twee extra poten (per zijde) besteld worden.
- Noteer bij het samenstellen van de modellen van links naar rechts (voorstaand).
- Aangegeven afmetingen kunnen iets afwijken (ca. 1cm per element en ca. 5cm
bij samengestelde combinaties).
- De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.
Hieraan kunnen geen reclamaties of rechten worden ontleend.

H
ZH

A

D

B

H Hoogte
B Breedte
D Diepte
A Armbreedte
ZH Zithoogte
ZD Zitdiepte

Fau t eu i l
1004-PM_1ALR.ai

H=78 / B=98 / D=94 A=20 / ZH=44 / ZD=59

L oves eat
1504-PM_1,5ALR.ai

Aantal poten: 4

1002 1ALR

1502 1,5ALR

2 zi ts ar m li nks
2002-PM_2AL.ai

H=78 / B=157 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

2 z i t s ar m r ec ht s
2003-PM_2AR.ai

2503-PM_2,5AR.ai

3004-PM_3ALR.ai

Aantal poten: 2

2001 2AL

2003 2AR

H=78 / B=179 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

2 ,5 zi ts ar m li nks
2502-PM_2,5AL.ai

H=78 / B=175 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

Aantal poten: 4

Aantal poten: 2

2002 2ALR

2501 2,5AL

2 ,5 z i t s ar m r ec ht s

2 ,5 zi ts b ank

H=78 / B=175 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

2504-PM_2,5ALR.ai

H=78 / B=197 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

Aantal poten: 2

Aantal poten: 4

2503 2,5AR

2502 2,5ALR

3 zi ts b ank

Hoc k er 9 5 x 9 5

H=78 / B=214 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

5002-PM_hocker-vk-70x70.ai H=44 / B=95 / D=95 ZH=44 / ZD=95

Aantal poten: 4

Aantal poten: 4

3002 3ALR

90959 Hocker 95x95

Hoek m et ei land li nk s
7003-PM_HOTL-1.ai

H=78 / B=157 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

Aantal poten: 2

2 zi ts b ank
2004-PM_2ALR.ai

H=78 / B=125 / D=94 A=26 / ZH=44 / ZD=59

Aantal poten: 4

H=78 / B=96 / D=198 ZH=44 / ZD=59

Hoek m et ei land r ec ht s
7004-PM_HOTR-1.ai

H=78 / B=96 / D=198 ZH=44 / ZD=59

Aantal poten: 4

Aantal poten: 4

6011 E1ABL

6013 E1ABR

19-05-2020 Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden.
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