7780

design by Henk Vos en Bart Vos

Model 7780 bestaat uit de volgende afmetingen:
Model 7780 has the following dimensions:
7780 arm

7780 EL ZA

7780 element without arms

7780 B2,5 ZA

7780 B3 ZA

7780 B2,5 without arms

7780 B3 without arms

105 cm

7780 arm

30 cm

160 cm

100 cm

7780 CL ZA

7781 CL AL / 7782 CL AR

7780 EL RL / 7780 EL RR

7781 CL arm left / 7782 CL arm right

7780 sofa with 1/2 back left / 7780 sofa with 1/2 back right

160 cm

105 cm

7780 CL without arms

200 cm

175 cm

130 cm

100 cm

7782 Poef

7783 Poef

7783 ottoman

7784 Poef

7784 ottoman

105 cm

58 cm

7782 ottoman

130 cm

100 cm

75 cm

Bijzonderheden / details
7780 Rugkussen A
7780 back cushion A

70 cm

7780 Rugkussen b
7780 back cushion B

90 cm

•
•

rugkussens moeten apart besteld worden en zijn onderdeel van
het zitcomfort
bij toepassing van een arm wordt standaard de poot hieronder
bevestigd
poten verkrijgbaar in mat chroom en glanzend chroom

•
•
•

back cushions are required and must be ordered seperatly
when used in a configuration, legs will be postioned under the arms
legs available in chromed steel, brushed and shining

•

combineer
&
creeër
er is zoveel mogelijk!
combine & create, there are so many posibilities!

Fauteuil

2,5 zits bank

3 zits bank

sofa 2,5 seater

sofa 3 seater

105 cm

chair

220 cm

160 cm

260 cm

Bank gecombineerd met de 7783 poef

Bank gecombineerd met de 7784 poef

sofa combination with the 7783 ottoman

163 cm

163 cm

sofa combination with the 7784 ottoman

360 cm

260 cm

Chaise longue opstelling A

Chaise longue opstelling B

chaise longue combination B

160 cm

205 cm

chaise longue combination A

360 cm
295 cm

Dit zijn een aantal voorbeelden, vraag uw verkoopadviseur naar meer mogelijkheden.

These are some examples, ask your interioradvisor for more posibilities.

combineer
&
creeër
er is zoveel mogelijk!
combine & create, there are so many posibilities!
Hoekopstelling A

Hoekopstelling B

corner combination A

335 cm

280 cm

corner combination B

305 cm
320 cm

Hoekopstelling C

Hoekopstelling D

corner combination D

395 cm

335 cm

corner combination C

275 cm

280 cm

Dit zijn een aantal voorbeelden, vraag uw verkoopadviseur naar meer mogelijkheden.

These are some examples, ask your interioradvisor for more posibilities.

