
ZITTING multiplex met 60mm hard 40kg polyether
RUGDEEL multiplex met 30mm hard 20kg polyether
DRAGENDE DELEN gelast staal
FRAME metaal | op dop met vilt | standaard zwart of wit
ARMLEUNINGEN massief eiken | gelakt | antraciet, groove of tabacco

*Let op: standaard twee stoelen per verpakking per kleur. Bij een oneven aantal wordt eenmalig een 
toeslag van 20 procent op één stoel gerekend.
**Per kleur is een combinatie van Ted met of zonder arm optioneel, zonder extra kosten.

PRODUCT AFMETING COMFORT & KWALITEIT

Eetkamerstoel Ted staat overal voor open. De gebolde rug is een geheugensteun voor een goede houding, en zorgt 
samen met de strakke lijnen van de zit voor een fijn contrast. Het zitgedeelte is even casual als comfortabel door 
het stofgebruik. Met een snelle ingreep, waarbij je de armleggers toevoegt aan het frame, verander je de dynamiek 
van jouw eetkamer. Dat maakt model Ted duurzaam en speels. 

BREEDTE
HOOGTE
DIEPTE
ZITDIEPTE
ZITHOOGTE
ARMHOOGTE

      47 cm
      78 cm
      55 cm
      45 cm
      48 cm
      66 cm

T E D  ( M E T  A R M )

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
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INFO STOFFEN 

STOF portofino | new wool
SAMENSTELLING 60% PES, 40% CO | 75% WO, 25% PA
MARTINDALE 35000 | 100000



stofgroep a 425

stofgroep b 435

stofgroep c 445

stofgroep d 455

stofgroep e 465

stof ted met arm

stof new wool ted met arm stof portofino ted met arm

antracite 299 brown 269

green 299 multigrey 269

marroc 299 natural 269

stone 299   
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T E D  ( M E T  A R M )  S E L E C T E D

T E D  ( M E T  A R M )  S T O F

armleggers 
tabacco mat lak | groove mat lak | antraciet mat lak


