
Sanne

PRODUCT INFO

Afmetingen
 Breedte Diepte Hoogte Zithoogte Armhoogte
zonder arm 56 cm 65 cm 88 cm 48 cm 
met arm 63 cm 65 cm 88 cm 48 cm 67 cm

Frame
 uitvoering doppen
 Old Glory 16 mm  kogelvloerdop met vilt 16 mm

Zwart epoxy 12 mm kap met vilt  12 mm                
Zwart epoxy 16 mm kogelvloerdop met vilt 16 mm

Verkoperd 16 mm  kogelvloerdop met vilt 16 mm

Technische gegevens
 gewicht zonder arm  met arm
  9 kg  12 kg

 constructie onderframe bovenframe
 staal & hout staal & hout 
 vulling zit  rug  arm
  koudschuim HR 38 kg/m3 polyether SG 20 kg/m3 compripol
 fiberfill 100 gr/m2 fiberfill 100 gr/m2 fiberfill 100 gr/m2

 vering                                    zit
 nosag 3,8 mm

Design
 Jess Original 2014
Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamaten. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.

STOEL



Sanne
MET WIEL

PRODUCT INFO

Afmetingen
 Breedte Diepte Hoogte Zithoogte Armhoogte
zonder arm 56 cm 65 cm 88 cm 48 cm 
met arm 63 cm 65 cm 88 cm 48 cm 67 cm

Frame
 uitvoering doppen
 Old Glory 16 mm wiel 36 mm

Technische gegevens
 gewicht zonder arm  met arm
  9 kg  12 kg

 constructie onderframe bovenframe
 staal & hout staal & hout
 vulling zit rug arm
  koudschuim HR 38 kg/m3 polyether SG 20 kg/m3 compripol
 fiberfill 100 gr/m2 fiberfill 100 gr/m2 fiberfill 100 gr/m2 

 vering                                    zit
 nosag 3,8 mm

Design
 Jess Original 2014
Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamaten. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.



Sanne
SWIVEL

PRODUCT INFO

Afmetingen
 Breedte Diepte Hoogte Zithoogte Armhoogte
zonder arm 56 cm 65 cm 88 cm 48 cm 
met arm 63 cm 65 cm 88 cm 48 cm 67 cm

Frame
 uitvoering doppen
 Old Glory 16 mm kogelvloerdop met vilt 16 mm

Technische gegevens
 gewicht zonder arm  met arm
  10 kg  13 kg

 constructie onderframe bovenframe swivel
 staal & hout staal & hout 360º draaisysteem
 vulling zit rug arm
   koudschuim HR 38 kg/m3 polyether SG 20 kg/m3 compripol
 fiberfill 100 gr/m2 fiberfill 100 gr/m2 fiberfill 100 gr/m2

 vering zit
 nosag 3,8 mm

Design
 Jess Original 2019
Speciale wensen op verzoek. Maten zijn circamaten. Plooivorming door ontwerp en gekozen comfort is niet te vermijden.
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STOEL

Met arm, verkoperd

Zonder arm, verkoperd

Met wiel, old glory


