
EDEN 
Zitbank

De bank Eden is een vast gestoffeerde bank met een stoere uitstraling op metalen poten. 
Leverbaar in verschillende stoffen en leersoorten. Diverse sier- en lendekussens mogelijk.

Totale hoogte ca. 79 cm
Zithoogte  ca. 44 cm
Totale diepte  ca. 90 cm
Zitdiepte  ca. 57 cm

Je hebt al een 2-zits bank voor € 1481,- 
 
M / A = Met arm 
Z / A = Zonder armen

16.1007

2-zits bank Z/A 
breedte ca. 130cm 

2,5-zits bank Z/A 
breedte ca. 160 cm

2,75-zits bank Z/A 
breedte ca. 180 cm 
 
3-zits bank Z/A 
breedte ca. 200 cm 
 
3,5-zits bank Z/A 
breedte ca. 220 cm 

4-zits bank Z/A
breedte ca. 240 cm 

Hoekelement
ca. 90x90 cm bxd
 
Ottomaan 
S  ca. 90x140 cm bxd
M ca. 90x180 cm bxd
L  ca. 90x160 cm bxd
XLca. 90x200 cm bxd
(Met rug, links/rechts mogelijk)

Ligelement 3 maten
ca. 104/114/124x152 bxd 
(Met arm, links/rechts mogelijk)

Hoeksofa
ca. 90x180 bxd 
(Met rug, links/rechts mogelijk)

Hoek ottomaan
ca. 90x210 bxd 
(Met rug, links/rechts mogelijk)

Dormeuse
ca. 90x240 bxd 
(Met rug, links/rechts mogelijk)

Daybed (vrijstaand model)
ca. 90x240 bxd 
(Met rug, links/rechts mogelijk)

Element 80 (M/A of Z/A) 
breedte ca.128/104/80cm

Element 90 (M/A of Z/A)
breedte ca.138/114/90cm

Element 100 (M/A of Z/A)
breedte ca.148/124/100cm

2-zits bank  
breedte ca. 178 cm
                          
2,5-zits bank  
breedte ca. 208 cm

2,75-zits bank 
breedte ca. 228 cm 
 
3-zits bank 
breedte ca. 248 cm 
 
3,5-zits bank  
breedte ca. 268 cm 

4-zits bank
breedte ca. 288 cm

2-zits bank M/A 
breedte ca. 154cm 

2,5-zits bank M/A 
breedte ca. 184 cm

2,75-zits bank M/A 
breedte ca. 204 cm 
 
3-zits bank M/A 
breedte ca. 224 cm 

3,5 zits bank M/A
breedte ca. 244 cm

4 zits bank M/A
breedte ca. 264 cm

Hocker 
ca. 70x90 cm bxd
ca. 100x90 cm bxd
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