
In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk 
contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden.

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893

Model Brooke 

Collection NL (Black Label), De Pagter – Middelburg (Per 09-10-2019) 

Afgebeeld: 4-zits met 2 armleuningen (standaard exclusief armkussens) / 1-zits/Fauteuil. 

Technische omschrijvingen: 

Romp: Houtvezelplaat, Grenen regels, Hardhout, Hardboard.  

Zitvulling: HR3032 schuim met mix van siliconenvezels afgedekt met dacron wattenlaag 150 g/m². 

Zitvering: Nosag veren + Polypropyleen 70g/m2.  

Rugvering: singels / Rugvulling: mix van siliconenvezels afgedekt met dacron wattenlaag 150 g/m². 

5-zits met 2 armleuningen 4-zits met 2 armleuningen
     (standaard exclusief armkussens)          (standaard exclusief armkussens) 

B- 275 cm.  (2-delig) B- 233 cm.

H- 86 cm. H- 86 cm.

D- 97 cm. D- 97 cm.

3-zits met 2 armleuningen 2-zits met 2 armleuningen
     (standaard exclusief armkussens)          (standaard exclusief armkussens) 

B- 213 cm. B- 193 cm.

H- 86 cm. H- 86 cm.

D- 97 cm. D- 97 cm.

1,5-zits met 2 armleuningen          armkussen   (± 57x 45 cm.) 
 (standaard exclusief armkussens)         

B- 102 cm    Zithoogte/Diepte: ± 45/58 cm 
H- 86 cm

D- 97 cm.
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Verklaring van doorsnee tekening: 

1) Romp: Houtvezelplaat, Grenen regels, Hardhout en Hardboard.

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

3) Zitvulling: HR3032 schuim met mix van siliconenvezels afgedekt met dacron wattenlaag 150 g/m².

4) Rugvulling: mix van siliconenvezels met dacron wattenlaag 150 g/m².

5) Poot mogelijkheden: zwart (metaal)
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Prijzen easySofa Black Label collectie: 

1,5-zits / 
Love 
Seat 2-zits 3-zits 4-zits 5-zits

arm- 
kussen 

(1x) 

A € 629 € 839 € 953 € 1029 € 1329 € 45
B € 659 € 875 € 975 € 1075 € 1385 € 50
C € 689 € 899 € 999 € 1115 € 1439 € 60
D € 719 € 955 € 1055 € 1160 € 1495 € 65
E € 745 € 985 € 1089 € 1195 € 1545 € 65
F € 779 € 1025 € 1135 € 1239 € 1599 € 75
G € 799 € 1059 € 1175 € 1289 € 1649 € 85
H € 865 € 1135 € 1249 € 1365 € 1765 € 99
I € 919 € 1159 € 1325 € 1449 € 1865 € 105
J € 979 € 1279 € 1399 € 1535 € 1974 € 120

Stofgroepen voor Easy Sofa Stoffencollectie: 

Zie overzicht  




