SALIDO
Door het zwart metalen frame heeft dit model een fraai
uiterlijk. Het is verkrijgbaar als eetstoel, armstoel of eetbank in
diverse breedtes. De bekleding heeft een vlindernaad en biedt
een veelzijdigheid aan kleuren in stof of leder. Bekijk hier de
mogelijkheden. Ons ervaren personeel helpt je graag bij het
kiezen van jouw nieuwe stoel of eetbank.
Kies je bekleding
Model Salido is verkrijgbaar:
- in bijna alle kleuren van de Profijt Meubel Stof- en Ledercollectie.
- in alle stof- en lederkleuren van de leverancier.
- Het is ook mogelijk om te kiezen voor een combistoffering voor
de rugleuning en de zitting.
Afmetingen
Eetstoel
Armstoel
Eetbank 130
Eetbank 150
Eetbank 170
Eetbank 190
Eetbank 210
Eetbank 230

Hoogte x breedte x diepte:
95 x 45 x 61cm
95 x 54,5 x 61cm
95 x 130 x 61cm
95 x 150 x 61cm
95 x 170 x 61cm
95 x 190 x 61cm
95 x 210 x 61cm
95 x 230 x 61cm

Zithoogte:
48cm
48cm
48cm
48cm
48cm
48cm
48cm
48cm

Zitdiepte:
46cm
46cm
46cm
46cm
46cm
46cm
46cm
46cm

Armhoogte:
				69cm
												-

Materialen
Dit model is gemaakt van de volgende materialen:
Romp: Meubelplaat
Zitting: Polyether SG35
Rug: Polyether SG25, singelband
Arm: Zwarte houten armleggers.
Poot: Zwart gepoedercoat metalen frame.
Kies All in House Service: vlekkenservice & constructieservice aan huis
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.
Onderhoud & overige info
Textile & Leather Protector: t.b.v. stof.
Leather Care Kit: t.b.v. afgedekt leder.
Antikrasvilt voor deze stoel: Viltglijder (QC) massief rond draadframe Ø12 mm.
De maximale belastbaarheid van de stoelen bedraagt 120kg.
De maximale belastbaarheid van de eetbanken bedraagt 200kg.
De stoelen en eetbanken worden gemonteerd geleverd.
06-10-2020 Prijs- en modelwijzigingen,
zet- en drukfouten en kleurafwijkingen
voorbehouden.

De slimste keuze!

