
ZITTING 70mm hard 40kg koudschuim
RUGDEEL 30mm hard 25kg polyether
DRAGENDE DELEN gelast staal
VEREN nosag hard metaal 3,8 mm
BUISDIKTE buitendiameter 17 mm | wanddikte 1,5 mm
FRAME metaal | op wiel | standaard zwart of oxide
ARMLEUNING massief eiken | gelakt | groove, antraciet, tabacco of notenbeits

PRODUCT AFMETING COMFORT & KWALITEIT

BREEDTE
HOOGTE
DIEPTE
ZITDIEPTE
ZITHOOGTE
ARMHOOGTE

      55 cm
      84 cm
      62 cm
      44 cm
      49 cm
      66 cm

In model Fem komen twee stijlen samen. Een eetkamerstoel met klasse, zeker in de stof/leer-uitvoering, maar wel 
met een luchtig karakter. De ronde afwerking van de rug is een fijn detail. De wieltjes geven de Fem een vrijelijk 
gevoel - je kan gaan waar je wil. Het frame is in vier afwerkingen beschikbaar, iedere kleur met zijn eigen uitstraling. 

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Vermelde maten zijn indicatief. 
Door de stofferingskeuze kunnen de maten enigszins afwijken. 
Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel is naar verloop van tijd onvermijdelijk.
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Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

F E M



leergroep 1 599

leergroep 2 625

leergroep 3 649

leergroep 4 685

  

ingezonden leer 539

metrage 2,7 meter

leer op wiel

  F E M  S T O F / L E E R

leergroep 1 leergroep 2 leergroep 3 leergroep 4

549 575 585 615

575 585 599 635

585 595 605 649

595 605 615 660

599 605 625 670

530 550 560 590

Consumenten adviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Vermelde maten zijn indicatief. 
Door de stofferingskeuze kunnen de maten enigszins afwijken. 
Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel is naar verloop van tijd onvermijdelijk.
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Zet- en drukfouten
voorbehouden

Prijslijst per 1 jan 2023

F E M  L E E R

stofgroep a 539

stofgroep b 560

stofgroep c 575

stofgroep d 585

stofgroep e 599

ingezonden stof 515

metrage 1,5 meter

stof op wiel

  F E M  S T O F

stof/leer

stofgroep a

stofgroep b

stofgroep c

stofgroep d

stofgroep e

ingezonden stof

metrage stof/leer 0,5 meter/1,2 meter


