Kingston

in 10 stappen helemaal
naar jouw eigen smaak!

happyathome.nl

Lekker wonen voor een leuke prijs

Kingston
in 10 stappen
helemaal jouw stijl!

metalen ge
d.m.v. wieleiding
ltjes

tiptoetsbediening

Zitten is iets heel persoonlijks. Geen mens is
immers hetzelfde. Je weet zelf wat je mooi vindt
en waar je lekker in zit. Het moet natuurlijk ook bij
jouw gezinssamenstelling en levensstijl passen.
Kies je voor stof of leder? Wil je een losse bank en
fauteuil, of liever een grote hoekopstelling?

en
ventilatierooster
gasveerverstelling

opbergmogelijkheid

Om aan al deze wensen en eisen tegemoet te
komen, heeft Happy@Home model KINGSTON
ontwikkeld. In 10 stappen bepaal jij helemaal zelf
hoe jouw bank eruit komt te zien. Je kunt natuurlijk
ook onze professionele verkoopmedewerkers om
advies vragen. Ze helpen je graag!

relaxfunctie

ur
dicht tegen de mu
te plaatsen

Afmetingen zijn zonder armleuningen gemeten.
Hoogte is gemeten bij poothoogte van 15cm.

1 kies de opstelling

art.nr. 44500
1-zits
68x89x100

art.nr. 44501
2-zits
136x89x100

art.nr. 44502
2,5-zits
153x89x100

art.nr. 44503
3-zits
166x89x100

art.nr. 44504/44505
1-zits arm
rechts of links
68x89x100

art.nr. 44506/44507
2-zits arm
rechts of links
136x89x100

art.nr. 44508/44509
2,5-zits arm
rechts of links
153x89x100

art.nr. 44510/44511
3-zits arm
rechts of links
166x89x100

art.nr. 44512
1-zits zonder armen
68x89x100

art.nr. 44513
2-zits zonder armen
136x89x100

art.nr. 44514
2,5-zits zonder armen
153x89x100

art.nr. 44515
3-zits zonder armen
166x89x100

art.nr. 44517/44518
longchair
rechts of links
79/88x89x175

art.nr. 44519/44520
ottomane groot
rechts of links
224x89x100

art.nr. 44521/44522
ottomane klein
rechts of links
127x89x100

art.nr. 44516
hoekelement
98x89x98

2 kies de armleuning

1

3 kies de poot

2
small 17cm

big 25cm

art.nr. 44524
poef
60x50x60

metaal zwart

design poot

art.nr. 44525
poef Big
60x50x80

art.nr. 44523
verstelbare
hoofdsteun
60x17x17

4 kies de zithoogte
44591LEG
voor longchair
44591LEG
voor fauteuil, 2, 2,5 en 3-zits
met 2 armen
44593LEG
voor ottomane groot
44594LEG
voor fauteuil, 2, 2,5 en 3-zits
met 1 arm en ottomane klein

47cm
bij poothoogte 13cm

49cm
bij poothoogte 15cm

5 kies het zitcomfort

supreme foam
(standaard)

44557POC
voor 2 / 2,5 / 3 zits
44558POC
voor longchair
44559POC
voor ottomane groot
44560POC
voor 1 zits / hoekelement / poef
pocketvering
44561POC
(tegen meerprijs) voor ottomane klein
(zithoogte bij pocketvering
+/- 1cm hoger)

6 kies de rugleuning

pocketvering &
memory foam
(tegen meerprijs)

44580MEM
voor 2 / 2,5 / 3 zits
44581MEM
voor longchair
44582MEM
voor ottomane groot
44583MEM
voor 1 zits / hoekelement / poef
44584MEM
voor ottomane klein
(zithoogte bij pocketvering &
memory +/- 1cm hoger)

vast

met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

44550HEA
voor hoekelement /
2 / 2,5 / 3 zits
4451HEA
voor 1 zits / longchair /
ottomane klein
44552HEA
voor ottomane groot

7 kies de relaxfunctie

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)
44585MAN voor 2 / 2,5 / 3 zits
44586MAN voor 1 zits

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)

44570ELE

44573ELE

1x elektrisch
relaxsysteem voor
2, 2,5- en 3-zits
met arm links

1x elektrisch relaxsysteem
voor fauteuil, 2, 2,5 en 3-zits met
2 armen
(verstelling links)

44570ELE

44572ELE

1x elektrisch
relaxsysteem voor
2, 2,5- en 3-zits
met arm rechts

1x elektrisch relaxsysteem
voor fauteuil, 2, 2,5 en 3-zits met
2 armen
(verstelling rechts)

44574ELE

44571ELE

1x elektrisch
relaxsysteem voor
1-zits met 2 armen

8 kies de loungefunctie

2x elektrisch relaxsysteem voor
2, 2,5 en 3-zits
met 2 armen

10 kies de bekleding

9 kies de extra opties

meer dan 300
stofmogelijkheden
en kleuren

(tegen meerprijs)
44555LOU lounge in 2,5 zits
(alleen mogelijk bij poothoogte 13cm)

opbergbox
(tegen meerprijs)
44553BOX in ottomane groot
44554BOX in longchair

USB-connector
(tegen meerprijs)

accu
(tegen meerprijs)

32412USB
(alleen mogelijk i.c.m.
elektrische relaxfunctie)*

32999BAT
(alleen mogelijk i.c.m.
elektrische relaxfunctie)

meer dan
40 lederkleuren
en -kwaliteiten
stof / stofcombinatie
stof / ledercombinatie

teken hier de opstelling (en gekozen opties)

* Indien er gekozen wordt voor 1 elektrisch element, dan wordt de USB-connector aan dezelfde zijde als de elektrische relaxfunctie geplaatst. Indien er gekozen wordt voor 2 elektrische elementen in één bank,
wordt de USB-connector 1x toegevoegd aan de (voorstaand) LINKER-zijde.
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Naam: __________________________________________________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________________________________________________
Klantnummer: ____________________________________________________________________________________________________
Datum: __________________________________________________________________________________________________________
Totaalprijs: _______________________________________________________________________________________________________
Handtekening: ____________________________________________________________________________________________________

Lekker wonen voor een leuke prijs

