Domus Club-3 Soft
09071

Met de Domus Club-3 kan je eindeloos combineren, samen zitten
of toch apart. Opstaan vormt geen probleem door de stevige
armsteunen en de aangepaste zithoogte.

Afmetingen

Frame
- Bestaat uit 2 zijwanden en een zitstructuur.
- De afgeronde zijwanden bestaan uit 2 OSB platen van 18 mm en worden samen verbonden met de zitstructuur
d.m.v. massief beuken regels.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.
- Stoffering gebeurt met een dubbele stiklijn in dezelfde kleur als de bekleding.
- Mogelijkheid tot combineren van verschillende kleuren voor zijwanden en zitstructuur.
- Comfortabele brede armsteunen van ± 10 cm.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Geen zichtbare bevestigingspunten.
- Massief beuken poten voorzien van kunststof vloerbeschermers.
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09071 | Domus Club-3 Soft:
- B 196 x D 77 x H 78 cm
- Zithoogte: 44 cm
- Zitdiepte: 50 cm
- Zitbreedte: 173cm
- Hoogte armsteunen: 64 cm
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Zitstructuur
-
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Rugsteun en zitting bieden extra comfort dankzij comfortschuim (rug= 9cm en zitting=11cm).
Afgeronde zitting vooraan hindert de bloeddoorstroming niet.
Comfortabele zithoogte van 44 cm.
Open ruimte onder de zitting draagt bij tot moeiteloos rechtopstaan en tot een efﬁciënter onderhoud.
Volledig bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Materiaalgebruik en afwerking
-

Hout: Massieve beuk, OSB, spaanplaat.
Brandvertragend schuim.
Stoffering: volgens collectie.
Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten
en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen,
constructie en onderhoud: zie onze materialenﬁches.

Kleuren
Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.
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