RIVERTON

Stoere fauteuil in retro-stijl voorzien van verticaal sierstiksel in de zitting en
rugleuning. Het model past uitstekend in zowel een landelijk als modern interieur.
Bekijk hier alle mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het kiezen
van jouw nieuwe fauteuil.
Kies je bekleding
Kies je poot
Kies je zitcomfort
Kies je opties
Afmetingen

De slimste keuze!

RIVERTON

Kies All in House Service:
vlekkenservice &
constructieservice aan huis

Kies je bekleding

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

Kies je poot
Model Riverton wordt standaard uitgevoerd met beukenhouten poten.
Kleurmogelijkheden: ongelakt, gelakt, olie, wit, wit vintage, antraciet, antraciet vintage, zwart, alu,
koloniaal, koloniaal vintage.

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 35kg/m3,
dacron afdeklaag

ZIT

GARANTIE

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

Variant 3:
stevig zitkussen (optie)
Elastische singelbanden, onderlaag HR-schuim
35kg/m3, bovenlaag viscoschuim 45 kg/m3,
dacron afdeklaag

Visco-schuim: een slimme keuze!
Visco-schuim is ook wel bekend als traagschuim of Nasa-schuim. De kern is van temperatuurgevoelig
schuim dat zich door het warmtetransport en het gewicht van het lichaam (onder invloed van
zwaartekracht) vormt naar de contouren van het lichaam zonder te veel tegendruk te geven.
Wanneer je opstaat, keert het weer terug naar de oorspronkelijke vorm.

RIVERTON

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

Kies je opties

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
Fauteuil
Hocker

Hoogte x breedte x diepte:
82 x 70 x 75cm
46 x 60 x 60cm

Zithoogte:
46cm

Zitdiepte:
48cm

Onderhoud
Textile & Leather Protector.

Kies All in House Service:
vlekkenservice & constructieservice aan huis

15-06-2020 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.

RIVERTON

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.

