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CLARO

Beschrijving model
Design: Georg Appeltshauser 
Frame: Zitting van gelast staalprofiel. Rugleuning uit
massief hout en multiplex met deuvels ge-lijmd.
Voetendeel uit staalprofiel gelast en geschroefd. Alle
draaipunten zijn voorzien van onderhoudsvrije 
hoogwaardige lageringen.
Vering van de zitting: Elastische gevlochten singels.
Dwars singels in de diepte verstelbaar, waarmee de
hardheid van de zitting verstelbaar is bij bank en aan-
bouwelementen.
Bekleding: Zitkussens opgebouwd uit meerdere lagen.
Voor een strakke afwerking en voor extra comfort zijn
de zitkussens voorzien van een 25 MM dikke zachte
vulling. Ook verkrijgbaar als een zachtene uitvoering
“Soft”.
Armleuning F: Armleuning met voeten in de uitvoerin-
gen: geëloxeerd aluminium, hoogglanzend verchroomd
of massief beuken. 
Armleuning B: loopt door tot op de vloer. Voor beide
armleuningvarianten geldt dezelfde prijs.
Verwerking van de bekleding: Stof en lederbekleding
van de romp zijn vast. De zitkussenhoezen worden
licht aan de kussens gefixeerd. Een plooivorming in het
gebruik hoort bij deze verwerking.
Voetendelen: Er zijn twee verschillende voetendelen.
met de hand uitgetrokken (FM-0230/92) of volautoma-
tisch (FM-0230/95). Het met de hand uitgetrokken 
voetendeel kan naar wens link of rechts worden 
aangebracht en te allen tijde van positie worden 

gewisseld. Het automatische voetendeel wordt in de fabriek op
de aan te geven positie: voorstaand links of rechts aangebracht.
Mocht het later op een andere plaats moeten worden aange-
bracht, dan kan dit door onze servicemedewerker tegen bereke-
ning worden verricht. 
Functie: Tweezits sofa en aanbouwsofa: onder de tweezits
sofa kan naar wens links en/of rechts één van de Claro voeten-
delen worden aangebracht. In de sofa en in het aanbouwele-
ment is steeds links en rechts een hoofdkussenbeugel ingebou-
wd. Driezits sofa en aanbouwelement: in de driezits uitvoering
is in het midden op bestelling een handbediend voetendeel en/
of een hoofdkussenbeugel leverbaar. Recamiere: alleen in de
smalle rugleuning is een hoofdkussenbeugel ingebouwd.
Voetendelen zijn niet monteerbaar. De recamiere dient als
basiselement. Het hoekelement heeft in beide rugdelen een
hoofdkussenbeugel. 
Funktie verstelbare rugleuning: Op bestelling kan Claro met
een verstelbare rugleuning worden geleverd. De rugleuning kan
per helft tot 20° traploos worden versteld. Dit gebeurt met een in
de armleuning ingebouwde drukknop. Bij de driezitssofa is de
middelste rugpositie niet verstelbaar. Bij de aanbouwelementen
is de rugleuning aan de armleuningzijde verstelbaar, de andere
niet. Bij het hoekelement is deze functie niet verkrijgbaar.
Armleuning en hoofdkussen: Het kussen kan als hoofdkussen
door middel van een extra sleuf welke door middel van een rits
geopend kan worden in 2 verschillend hoogtes geplaatst wor-
den.
Elementverbindingen: De aanbouwelementen kunnen éénzij-
dig met de recamiere worden verbonden. Aan het hoekelement
worden link en rechts aanbouwelementen aangebouwd. 
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BESTELGEGEVENS Bedieningsknop en -hendel voor mechaniek naar keuze edelstalen (standaard) of zwart gelakt
Diepte zitting: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de rugleuning met 2 cm)
Afstand kussen FM-0230/81:los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het 

rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken.           Prijs per kussen:
Zithoogte: standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)
Armleuning/Poten: standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd

standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: aluminium gepolijst hoogglans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken naturel met chroomafwerking Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: Sledevoet in chroom glanz sofa Meerprijs per onderdeel:

(geen Speciale Hoogte mogelijk)
Let op: Armleuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt,
dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.

Poten / hoofdkussenbeugel: standaard zilver of speciale uitvoering zwart gelakt; speciale kleuren niet mogelijk

SO 208 Sofa
FM-0230/53KL 

verstelbare rugleuning
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 2

armleuningkussen

SO 208 Sofa
FM-0230/53 

Zie de 2 armleuning
varianten

comp. met 2
armleuningkussen

SO 238 Sofa
FM-0230/03KL met

verstelbare rugleuning
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 2

armleuningkussen

SO 238 Sofa
FM-0230/03 

Zie de 2 armleuning
varianten

comp. met 2
armleuningkussen

MODEL

MATEN CM
Breedte

Diepte
Hoogte

Speciale Hoogte
Diepte zitting

Zithoogte
Speciale Zithoogte
Hoogte armleuning

BENODIGDE STOF/LEER

Zelfkant voor m1 /140
Snijkant vóór m1 /140

Leer m2

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens

(midden zonder hoofdkussenbeugel)
Met 2 hoofdkussenbeugels 

en 2 armleuning-/hoofdkussens

3 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                        zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”        zonder meerprijs

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                      zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”      zonder meerprijs

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 6) 
Stof prijsgroep 05

(**zie pagina 101) 
07

15

19  

Leer prijsgroep F
A
K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95
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SO 168 Sofa
FM-0230/02KL

verstelbare rugleuning
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 2

armleuningkussen

SO 168 Sofa
FM-0230/02 

Zie de 2 armleuning
varianten

comp. met 2
armleuningkussen

SO 188 Sofa
FM-0230/23KL 

verstelbare rugleuning
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 2

armleuningkussen

SO 188 Sofa
FM-0230/23 

Zie de 2 armleuning
varianten

comp. met 2
armleuningkussen

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat   
– stoffering voetsteun-bedekking: kussenplaat bekleed

Voetsteunen:  Geef bij bestelling van de voetsteun met automatische bediening de montagepositie aan! 
Links of rechts – gezien vanuit ervoor staande positie!

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links en in het midden van de
SO 238 Sofa (FM-0230/03 & FM-0230/03KL) monteerbaar.
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.

De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                         zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”         zonder meerprijs

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                       zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”       zonder meerprijs

Voetendeel 
ob blz. 45

Let op de verschil-
lende uitvoeringen.

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 
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1,50
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B*
2,50
2,50
3,63

82 (124)                     93 (135)

BESTELGEGEVENS Bedieningsknop en -hendel voor mechaniek naar keuze edelstalen (standaard) of zwart gelakt
Diepte zitting: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de rugleuning met 2 cm) / FM-0230/51: 50cm
Afstand kussen FM-0230/81:los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het 

rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken.           Prijs per kussen:
Zithoogte: standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)
Armleuning/Poten: standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd

standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: aluminium gepolijst hoogglans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken                  Meerprijs per onderdeel:

naturel met chroomafwerking
Poten / hoofdkussenbeugel: standaard zilver of speciale uitvoering zwart gelakt; speciale kleuren niet mogelijk

Let op: Armleuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt,
dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.

MATEN CM Breedte
Diepte

Hoogte
Speciale Hoogte

Diepte zitting
Zithoogte

Speciale Zithoogte
Hoogte armleuning

Breedte armleuning

BENODIGDE STOF/LEER
Zelfkant voor m1 /140
Snijkant vóór m1 /140

Leer m2

SE 082 Fauteuil
FM-0230/51KL

met verstelbare rugleu-
ning / Zie de 2 armleu-

ning varianten
comp. met 1

armleuningkussen

SE 082 Fauteuil
FM-0230/51 

Diepte zitting 50 cm
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

HO 66/46 Hocker
FM-0230/05

Let op de 2 
voetvarianten.

ATKI / KOKI
Armleuningkussens/

hoofdkussen

1 st.

1 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling,
recht gestikt                       zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”       zonder meerprijs

Poten + 2,5 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 54,5cm 

v. sofa 
FM-0230/98

v. fauteuil
FM-0230/99

Breedte armleuning12 cm, 2 cm smaler als bij
de Sofa`s en Aanbouwelementen met 14 cm

Met 1 hoofdkussenbeugels 
en 1 armleuning-/hoofdkussens 

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 6) 
Stof prijsgroep 05

(**zie pagina 101) 
07

15

19

Leer prijsgroep F
A
K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95
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Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat   
– stoffering voetsteun-bedekking: kussenplaat bekleed

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links en in het midden van de
AE 226 L/R (FM-0230/39, FM-0230/39KL, FM-0230/40, FM-0230/40KL) monteerbaar.
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.

De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

AE 226 R 
Aanbouwelement rechts

FM-0230/40
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

AE 226 L 
Aanbouwelement links

FM-0230/39KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
varianten / comp. met 1

armleuningkussen

AE 226 L 
Aanbouwelement links

FM-0230/39 
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

Voetendeel 
ob blz. 45

Let op de ver-
schillende uitvoe-

ringen.

3 Rugkussen volschuim: meerprijs: 
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                       zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”        zonder meerprijs

3 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                          zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”          zonder meerprijs

AE 226 R 
Aanbouwelement rechts

FM-0230/40KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
variante / comp. met 1

armleuningkussen

Met 2 hoofdkussenbeugels en 1 armleuning-/
hoofdkussens (midden zonder hoofdkussenbeugel)

Met 2 hoofdkussenbeugels en 1 armleuning-/
hoofdkussens (midden zonder hoofdkussenbeugel)
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Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

AE 196 R 
Anbouwelement rechts

FM-0230/30KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
varianten / comp. met 1

armleuningkussen

AE 196 R 
Aanbouwelement rechts

FM-0230/30
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

AE 196 L 
Aanbouwelement links

FM-0230/29KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
varianten / comp. met 1

armleuningkussen

AE 196 L 
Aanbouwelement links

FM-0230/29 
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

MODEL

Breedte
Diepte

Hoogte
Speciale Hoogte

Diepte zitting
Zithoogte

Speciale Zithoogte
Hoogte armleuning

BENODIGDE STOF/LEER

Zelfkant voor m1 /140
Snijkant vóór m1 /140

Leer m2

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                         zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”         zonder meerprijs

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                      zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”      zonder meerprijs

BESTELGEGEVENS Bedieningsknop en -hendel voor mechaniek naar keuze edelstalen (standaard) of zwart gelakt
Diepte zitting: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de rugleuning met 2 cm)
Afstand kussen FM-0230/81:los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het 

rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken.           Prijs per kussen:
Zithoogte: standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)
Armleuning/Poten: standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd

standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: aluminium gepolijst hoogglans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken                  Meerprijs per onderdeel:

naturel met chroomafwerking
Poten / hoofdkussenbeugel: standaard zilver of speciale uitvoering zwart gelakt; speciale kleuren niet mogelijk

Let op: Armleuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt,
dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 6) 
Stof prijsgroep 05

(**zie pagina 101) 
07

15

19  

Leer prijsgroep F
A
K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95
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AE 176 R 
Aanbouwelement rechts

FM-0230/20KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
varianten / comp. met 1

armleuningkussen

AE 176 R 
Aanbouwelement rechts

FM-0230/20 
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

AE 176 L
Aanbouwelement links

FM-0230/19KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
varianten / comp. met 1

armleuningkussen

AE 176 L
Aanbouwelement links

FM-0230/19 
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat   
– stoffering voetsteun-bedekking: kussenplaat bekleed

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links monteerbaar.
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.

De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

Voetendeel 
ob blz. 45

Let op de verschil-
lende uitvoeringen.

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                          zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”          zonder meerprijs

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                       zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”       zonder meerprijs

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 
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95 (150)                     106 (161) 95 (150)                     106 (161)

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm
Poten + 2,5 cm : 52,5cm 

AE 156 R 
Anbouwelement rechts

FM-0230/10KL met
1 verstelbare rugleuning

Zie de 2 armleuning
varianten / comp. met 1

armleuningkussen

AE 156 R 
Anbouwelement rechts

FM-0230/10
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

AE 156 L 
Anbouwelement links
FM-0230/09KL met

1 verstelbare rugleuning
Zie de 2 armleuning

varianten / comp. met 1
armleuningkussen

AE 156 L 
Aanbouwelement links

FM-0230/09 
Zie de 2 armleuning

varianten
comp. met 1

armleuningkussen

MODEL

MATEN CM Breedte
Diepte

Hoogte
Speciale Hoogte

Diepte zitting
Zithoogte

Speciale Zithoogte
Hoogte armleuning

BENODIGDE STOF/LEER

Zelfkant voor m1 /140
Snijkant vóór m1 /140

Leer m2

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                        zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”        zonder meerprijs

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                       zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”       zonder meerprijs

BESTELGEGEVENS Bedieningsknop en -hendel voor mechaniek naar keuze edelstalen (standaard) of zwart gelakt
Diepte zitting: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de rugleuning met 2 cm)
Afstand kussen FM-0230/81:los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het 

rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken.           Prijs per kussen:
Zithoogte: standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)
Armleuning/Poten: standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd

standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: aluminium gepolijst hoogglans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken                  Meerprijs per onderdeel:

naturel met chroomafwerking
Poten / hoofdkussenbeugel: standaard zilver of speciale uitvoering zwart gelakt; speciale kleuren niet mogelijk

Let op: Armleuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt,
dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 6) 
Stof prijsgroep 05

(**zie pagina 101) 
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Leer prijsgroep F
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K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95
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Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat   
– stoffering voetsteun-bedekking: kussenplaat bekleed

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links monteerbaar.
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.
Bij de récamiere is green montage van een voetendeel mogelijk.

De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 armleuning-/hoofdkussen

REC 230 L Récamier links
FM-0230/69 

(met beperkingen als alleenstaand 
element geschikt)

PAS OP: geen voetendeel mogelijk!
Let op de 2 voetvarianten.

comp. met 1 armleuningkussen

Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 armleuning-/hoofdkussen

REC 230 R Récamier rechts
FM-0230/70 

(met beperkingen als alleenstaand 
element geschikt)

PAS OP: geen voetendeel mogelijk!
Let op de 2 voetvarianten.

comp. met 1 armleuningkussen

Voetendeel 
ob blz. 45

Let op de verschil-
lende uitvoeringen.

3 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                       zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”       zonder meerprijs

3 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                        zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”         zonder meerprijs
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CLARO
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B *
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Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm

MODEL

MATEN CM
Breedte

Diepte
Hoogte

Speciale Hoogte
Diepte zitting

Zithoogte
Speciale Zithoogte
Hoogte armleuning

BENODIGDE STOF/LEER

Zelfkant voor m1 /140
Snijkant vóór m1 /140

Leer m2

REC 165 L Récamier links
FM-0230/59 

(met beperkingen als alleenstaand 
element geschikt)

PAS OP: geen voetendeel mogelijk!
Let op de 2 voetvarianten.

comp. met 1 armleuningkussen

Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 armleuning-/hoofdkussen

Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 armleuning-/hoofdkussen

REC 165 R Récamier rechts
FM-0230/60 

(met beperkingen als alleenstaand 
element geschikt)

PAS OP: geen voetendeel mogelijk!
Let op de 2 voetvarianten.

comp. met 1 armleuningkussen

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                        zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”        zonder meerprijs

BESTELGEGEVENS
Diepte zitting: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de rugleuning met 2 cm)
Afstand kussen FM-0230/81:los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het 

rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken.           Prijs per kussen:
Zithoogte: standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)
Armleuning/Poten: standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd

standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: aluminium gepolijst hoogglans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken                  Meerprijs per onderdeel:

naturel met chroomafwerking
Poten / hoofdkussenbeugel: standaard zilver of speciale uitvoering zwart gelakt; speciale kleuren niet mogelijk

Let op: Armleuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt,
dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.

2 Rugkussen volschuim: meerprijs:
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                         zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft”         zonder meerprijs

bij ingezonden stof*
bij ingezonden leer*

(*zie pagina 6) 
Stof prijsgroep 05

(**zie pagina 101) 
07

15

19  

Leer prijsgroep F
A
K
N

Leerkleur op verzoek W***

*** Beschrijving zie pag. 95
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FUTL AUTO
FM-0230/95 
voor sofa
Voetendeel 

volautomatisch met
blokkering

Poten + 2,5 cm
Speciale diepte: 52 cm

Poten + 2,5 cm

FUTL HAND
FM-0230/93 

voor fauteuil
Voetendeel

handbediend
met blokkering

FUTL HAND
FM-0230/92 
voor sofa
Voetendeel

handbediend
met blokkering

Met 2 hoofdkussenbeugel

Hoek 95 / 95 Hoekelement
FM-0230/08 

Let op de 2 voetvarianten.

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat   
– stoffering voetsteun-bedekking: kussenplaat bekleed

Voetsteunen:  Geef bij bestelling van de voetsteun met automatische bediening de montagepositie aan! 
Links of rechts – gezien vanuit ervoor staande positie!

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links en in het midden van de SO 238
Sofa (FM-0230/03 & FM-0230/03KL) en AE 226 L/R (FM-0230/39, FM-0230/39KL, FM-0230/40, FM-0230/40KL) monteerbaar
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.
Bij de récamiere is green montage van een voetendeel mogelijk.

De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

2 Rugkussen volschuim:  meerprijs: 
Rugkussen met standaardvulling, 
recht gestikt                zonder meerprijs
Rug-& Zitkussen “Soft” zonder meerprijs

FUTL AUTO
FM-0230/96 

voor fauteuil
Voetendeel 

volautomatisch met
blokkering


