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Minimalistisch, abstract design; deze elementenbank kent

bijzonder veel opties. Een rechte bank, eilandbank, hoekbank,

speelse bank, of ronde vormen; met Sammy kan het allemaal.

Sammy is daarmee dan ook een van onze meestverkochte

modellen.

Met ruime keuze uit de doorgestoffeerde elementen creëer je

eenvoudig jouw ideale opstelling. De onderlaag van koudschuim  

zorgt voor ondersteuning en een fijne zit, en voorkomt

kuilvorming. Met een toplaag van donsveren plof je lekker weg.

Vind je de zit te gek en ben je benieuwd hoe Sammy het beste

in jouw ruimte past? We helpen je graag!

kwaliteit voor een eerlijke prijs

laagste prijs garantie

keuzestress? wij helpen je kiezen

2 jaar fabrieksgarantie

kies uit meer dan 600 stoffen

gratis levering en plaatsing

gratis interieuradvies

levertijd 10-12 weken
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LAB02 verzorgt de verzending van jouw nieuwe zitmeubel. Jouw order wordt door een Nederlandse 2-mans

vervoerder uitgeleverd, op de juiste plek gezet, uitgepakt, gemonteerd en verpakkingsmaterialen worden

meegenomen. Deze service is niet doorberekend in de prijs van jouw bank en wordt gratis aan je

aangeboden.

TRANSPORT
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ELEMENTEN



Easyguard 3 jaar garantie: €30,- / zitplaats

Easyguard 5 jaar garantie: €50,- / zitplaats

Jouw bank extra beschermen tegen vlekken? Dat is vooral

belangrijk bij natuurlijke vezels en lichte stoffen.

Impregneren zorgt ervoor dat vuil zich niet kan hechten aan

de vezels van de stof. Met de bescherming van Easyguard

heb je de zekerheid 3 of 5 jaar lang gegarandeerd vlekvrij te

zijn. Mocht er deze periode toch een vlek ontstaan, dan

volgt een snelle en vakkundige oplossing. Met het

garantiecertificaat kan je voor de gehele serviceperiode een

beroep doen op deze service.
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EASYGUARD

LAAGSTE PRIJS
GARANTIE
Wij geven je graag kwaliteit voor een eerijke

prijs , en garanderen dat onze prijzen de

laagste zijn. Mocht het toch gebeuren dat je

een beter aanbod krijgt, laat het ons weten.

Binnen 3 dagen na aankoop passen wij de

aankoopprijs aan. Wel moet het natuurlijk

hetzelfde product en voorwaarden betreffen.

Ook beschikbaar met teruggetrokken arm en als draaifauteuil
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1) Romp: Houtvezelplaat,  grenen regels, hardhout, hardboard 

2) Zitvering: Nosag veren + polypropyleen 70 g/m2 

3) Zitvulling: HR3032 lazyfoam met mix van siliconenvezels en veren, en dacron wattenlaag 150 gram / meter

4) Rug- en lendenvulling: mix van veren en vezels memoryfoam en dacron wattenlaag 150 gram / meter 

5) Poot: zwart

SPECIFICATIES

AFMETINGEN

KOM LANGS IN DE WINKEL, OF BEL ONS
WE HELPEN JE GRAAG

Zitdiepte: 65 cm

Armhoogte: 63 cm

Armbreedte: 26 cm

Hoogte: 74 cm



JOUW GEWENSTE OPSTELLING
= 1 meter = 0.25 meter


