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Compleet wegzakken in een bank? Dan is Britt hélemaal te gek. Britt omarmt de klassieke waarden van

Scandinavische eenvoud en het plezier van urenlang loungen. Britt is speciaal ontworpen om in weg te

kruipen. Kwaliteit én comfort; een feestje om te zitten.

Houd je van van lange avonden en bingewatchen, dan is de brede divan een must. Groot genoeg voor twee

of zelfs drie personen. De raviolikussens zijn té leuk om weg te laten. Ben je eigenlijk niet zo van een

volledige donsvulling omdat je dit iets te rommelig vindt en opkloppen niet helemaal jouw ding is? Dan is

er ook de comfort-vulling die net die stevigheid geeft waar je in dat geval naar op zoek bent.

Ook fijn:
De 'loose cover' is
afneembaar en
uitwasbaar.
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ELEMENTEN

3-zits  
240 cm
€2038,-

4-zits  
277 cm
€2346,-

3-zits met brede divan  
277 cm - ook te spiegelen
€2783,-

4-zits met brede divan  
317 cm - ook te spiegelen
€3266,-

€115,-

 
€90,- €80

 
 

De raviolikussens worden inclusief vulling geleverd.
Heb je zelf een vulling? Dan bestellen we alleen een
cover en brengen we 25% van de verkoopprijs in
mindering.

 

De getoonde prijzen zijn gebaseerd op alle stoffen in stofgroep A en I. Voor stoffen in stofgroep II en
hoger geldt een toeslag. Er is geen prijsverschil tussen de LUX (dons) en COMFORT (silicone) vulling.
Extra cover bestellen? Dat kan! De prijs voor deze cover bedraagt 40% van de verkoopprijs.

Stofgroep II: +10%
Stofgroep III: +20%
Stofgroep IV: +25%
Exclusive Collection: +45%
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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

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 8 weken

betaal in termijnen

JOUW ZEKERHEDEN



KLEURKEUZE VOOR HOUTEN POOT

KLEURKEUZE VOOR METALEN POOT
Zwart, grijs, chroom, geborsteld staal
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oak bleached oak walnut dark brown black

POOTKEUZES

Om jouw bank helemaal af te maken
kies je de gewenste poot. Ga je voor
metaal of ben je meer fan van een
houten poot? En als je die keuze hebt
gemaakt, dan zijn er binnen jouw
gekozen pootsoort weer meerdere
kleuren. De keuze is reuze!

In de winkel zijn ook alle kleur- en
materiaalstalen te bekijken.



Rechte bank: totaal €95,-

Hoekbank: totaal €195,-

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 iProteqt heb je de zekerheid 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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IPROTEQT

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.
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN

Kies je voor de comfort-vulling? Dan bestaat de vulling alleen uit
siliconen balletjes en bevat deze geen dons. Dit voorkomt

kuilvorming en geeft een wat strakkere look.

Zitdiepte: 62 cm

Armhoogte: 65 cm

Armbreedte: 10 cm

Zithoogte: 45 cm

Rughoogte: 81 cm

1] polyurethaanschuim met hoge dichtheid 

2] kussenkamers met een mix van veren en siliconen balletjes

3] dynaflex elastisch stof

4] massief hout en op hout gebaseerde elementen

5] jouw gewenste stof

6] jouw gewenste poot



JOUW GEWENSTE OPSTELLING
= 1 meter = 0.25 meter


