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Met de verschillende losse elementen, die eenvoudig 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden, creëer je in een 
handomdraai een luxe zithoek. Alle elementen worden 
standaard uitgevoerd met een vlindernaad. 

1-Zits zonder arm
H77xB78xD97
ZH46/49xZD59

1,5-Zits zonder arm 
H77xB88xD97cm 
ZH46/48xZD59

Hocker klein & groot
klein H46xB80xD97
groot H46xB90xD97
ZH46/48

Hoek met eiland L190 
smal links of rechts 
H77xB97xD190cm
ZH46/48xZD59
Maat eiland B97xL70

1-Zits incl. arm links
H77xB100xD97cm 
ZH46/48xZD59

1-Zits incl. arm rechts
H77xB100xD97cm 
ZH46/48xZD59

Fauteuil incl. arm
H77xB120xD97cm 
ZH46/48xZD59

1,5-Zits incl. arm links
H77xB110xD97cm 
ZH46/48xZD59

1,5-Zits incl. arm rechts
H77xB110xD97cm 
ZH46/48xZD59

Loveseat incl. arm
H77xB130xD97cm 
ZH46/48xZD59

Aangegeven afmetingen kunnen afwijken (ca. 1cm per element 
en ca. 5cm bij samengestelde combinaties). De hoogtemaat is 
incl. standaard poothoogte. De maten zijn incl. de breedte van 
de armleuning. Element hocker klein sluit qua maat aan op de 
breedtemaat van de 1-zitselementen. Element hocker groot sluit 
qua maat aan op de 1,5-zitselementen. Alle elementen hebben 

standaard 4 poten. Waar nodig worden er standaard kunststof 
poten onder een element geplaatst. Noteer bij het samenstellen 
van de modellen van links naar rechts (voorstaand). De poten 
zijn voorgemonteerd. De lijntekeningen kunnen afwijken van de 
werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen geen reclamaties en/of 
rechten worden ontleend.

2-Zits zonder arm
H77xB160xD97cm 
ZH46/48xZD59

2-Zits incl. arm 
links of rechts
H77xB180xD97cm 
ZH46/48xZD59

2-Zits incl. arm
H77xB200xD97cm 
ZH46/48xZD59

Hoekelement
H77xB97xD97
ZH46/48xZD59

Hoek met eiland L190 
breed links of rechts 
H77xB117xD190cm 
ZH46/48xZD79
Maat eiland B117xL70

Hoek met eiland L220
links of rechts  
H77xB97xD220cm
ZH46/48xZD59
Maat eiland B97xL55

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

B breedte
H hoogte
D diepte

3-Zits zonder arm 
H77xB180xD97
ZH46/48xZD59

3-Zits incl. arm
H77xB220xD97
ZH46/48xZD59

3-Zits incl. arm 
links of rechts
H77xB200xD97
ZH46/48xZD59

Standaard met vlindernaad



leverbaar in alle 
stoffen & kleuren uit 

de Pronto Wonen 
Stoffencollectie

Geringe kleurafwijking mogelijk 
door separate productie.

Combineer je sierkussen 
Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding als de bank, maak je 
Baricci & Bandero compleet. Kies uit vele soorten & voorzie ze van een 
fraai detail als een vlindernaad of bies, eventueel in een contrastkleur. 
Je kunt zelfs kiezen uit verschillende vullingen.

Bepaal de ideale zithoogte 

kies je zitcomfort 
1    Standaard :  Polyether SG35kg/m3 + HR-schuim 30kg (sandwich).
2     Medium :  HR-schuim 30kg/m3 + HR-schuim 35kg/m3.
3   Excellent :  Viscoschuim (memory foam) + HR-schuim 44kg/m3.

De zitcomforts zijn afgewerkt met een comfortabele 
Diolenwattenafdeklaag en zijn altijd ondersteund door Nosagveren. 
Zitcomfort type 2 & 3 hebben een meerprijs.

1 2 3

Baricci
Baricci biedt 
keuze uit een 
kunststofpoot 
in 2 hoogtes 
(4&6cm).

Bandero 
Bandero biedt 
keuze uit 3 soorten 
poten in 2 hoogtes 
(12&15cm). 

4cm 6cm

Zwart
MF1 - H12cm
MF2 - H15cm

HF1 - H12cm
HF2 - H15cm

Zwart
MF3 - H12cm
MF4 - H15cm

De houten poot (HF) is leverbaar in 
de kleuren; zwart, beuken, koloniaal, 
eiken, bruin, grijs, wit, zand en grafiet. 

De metalen poten (MF) zijn tegen 
meerprijs leverbaar in de kleur zwart 
met de keuze uit H12cm of H15cm.



Baricci hoek met eiland links

Baricci 1-zits zonder arm

Baricci 1-zits met arm rechts, hoekelement, 2-zits zonder arm, hoek met eiland rechts

keuze uit de vele 
leuke opties

Hoofdsteun met flap Plaidkussen Lendekussen

prontowonen.nl Q P M ©Pronto Wonen 08-2022

Baricci & 

Bandero

Stof of microleder? 
Ruime keuze uit diverse soorten stof zoals bijvoorbeeld een velours, een 
microleder of een grof- of fijn geweven stof. Kies uit vele actuele tinten grijs, 
groen, zwart, bruin, taupe of antraciet. 

Ook een uitgesproken kleur behoort tot de mogelijkheden. Elementen 
kunnen enkel in dezelfde uni bekleding en kleur worden gemaakt.

Bandero 2-zits arm links, hoek met eiland rechts

Bandero hoek met eiland links, 2-zits arm rechts

Combineer met diverse 
elementen & maak zo je 

eigen ideale zithoek


