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Ease

Optimaal loungecomfort krijgt strakke vorm met Ease
De Ease-loungezetel belichaamt het gemak van
ontspannen. Je ideale partner om in alle comfort de
krant te lezen, te genieten van een deugddoende
koffie of een lekker glas. De Scandinavisch
geïnspireerde lijnen geven dit designmeubel zijn
unieke toets.

Scandinavische look
Voor Ease trokken we resoluut de kaart van sobere
vormen en karaktervolle lijnen. Ronde houten poten
dragen bij aan zijn Scandinavische look. Met een
ruime keuze uit 16 verschillende houtsoorten en
een stoffen of (kunst)lederbekleding in je favoriete
kleur configureer je dit designmeubel volledig naar

Optimale ondersteuning

wens. Deze loungezetel wordt vast de moderne

In een loungezetel is zitcomfort essentieel. Ease

designklassieker in je woning.

ondersteunt je lichaam optimaal met een ergonomisch
gevormde rug, een aanpasbare hoofdsteun en een

Comfortabel zitten en genieten van een strak design:

optionele voetenbank. De brede armsteunen, waar je

de perfecte combo voor maximale ontspanning. Tuoi

trouwens gemakkelijk iets kan opzetten, maken het

doet het with Ease.

plaatje compleet.
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TECHNISCHE KENMERKEN
Geëpoxeerd metaal, opgebouwd uit viekante buizen (20x20x2 mm) en
FRAME

profielen waarin de openingen voor de bevestiging van de kuip in verwerkt
zitten.
Rond massief beukenhouten poten met lak op waterbasis, standaard

POTEN

voorzien van PVC vloerglijders. De poten worden gemonteerd aan het
metalen zitframe door middel van pen gat verbinding die verankerd wordt
met een stevige PU verlijming.
Ergonomisch voorgevormde kuip in beukenhout multiplex van 12 mm

ZITSCHELP

plaatdikte en voorzien van 4 metalen inslagmoeren. Voorzien van
verschillende lagen gelijmde mousse voor ergonomisch zitcomfort.
Op maat gestikte stoffering, bevestigd via vlinderclipsen aan de zitting.

BEKLEDING

Keuze uit groot assortiment in stof of leder. Zie www.tuoi.be/materialen
voor de volledige lijst aan kleurenopties.

TECHNISCHE KENMERKEN: VOETENBANK
Geëpoxeerd metaal, opgebouwd uit viekante buizen (20x20x2 mm) en
FRAME

profielen waarin de openingen voor de bevestiging van de kuip in verwerkt
zitten.
Rond massief beukenhouten poten met lak op waterbasis, standaard

POTEN

voorzien van PVC vloerglijders. De poten worden gemonteerd aan het
metalen zitframe door middel van pen gat verbinding die verankerd wordt
met een stevige PU verlijming.

KUSSEN

Voorgevormde beuken multiplex plaat dikte 12 mm met daarop een mousse
met densiteit 25 kg/m³ en dikte 40 mm.
Op maat gestikte stoffering, bevestigd aan de zitting. Keuze uit groot

BEKLEDING

assortiment in stof of leder. Zie www.tuoi.be/kleurencollectie voor de
volledige lijst aan kleurenopties.
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AFMETINGEN
AFMETINGEN STOEL

AFMETINGEN ZITVLAK
GEWICHT
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Afmetingen in cm — gewicht in kg

OPTIES EN ACCESSOIRES
Voetenbank Ease

A

Vilt vloerbeschermers

B

Teflon vloerbeschermers

C

A — Voetenbank Ease
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