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Kris    2015  – Gerard van den Berg 
 

De kameleon onder de banken. Gerard van den Berg ontwierp deze basale bank zodat iedereen zijn eigen invulling 
eraan kan geven. De kleuren van de biezen, houten poten en natuurlijk de bekleding, it’s up to you! Daarnaast geven 
de losse kussens, in diverse formaten, je de mogelijkheid jouw eigen zitcomfort te bepalen. Lekker wegzakken in een 
(kleurrijke) zee van kussens! 

 

Afmetingen Bank (in mm) 
   2zits   3zits 4zits  
Breedte   1960 2360 2760 
Diepte   1055 1055 1055 
Hoogte     850   820   820 
Zitdiepte     720   720   720 
Zithoogte    430   430   430 
Hoogte arm    690   690   690 
Hoogte binnenrug   500   500   500 
 

 

           Afmetingen Pouffe (in mm) 
            Breedte               900        900 
            Diepte               600        900 
            Hoogte               430        430 
 
 
 
 
 

 

Technische specificaties 
Frame  Hout met metalen zitframe  
Vering  No-sag veren 
Vulling  Koudschuim bedekt met dracon (200gr) 
Poten  Standaard eikenhouten poten onbehandeld/naturel  
 
Stoffering  
De Kris is verkrijgbaar in alle stof- en leersoorten uit onze collectie. In Yak is de stoffering voorzien van extra stiknaden 
in de rug en armen. Een overzicht van onze verschillende stof- en leersoorten vindt u op onze site. Uw detaillist kan u 
uitgebreid adviseren in de keuze voor een bekleding. Stalen van onze unieke stof- en leercollectie zijn in de winkel 
aanwezig.  
 

Advies verkoopprijzen 
Prijzen zijn afhankelijk van de bekledingskeuze en uitvoering. Voor een persoonlijke prijsopgave verwijzen we u graag 
naar één van onze dealers.  
 

Verkooppunten 
Onze modellen zijn op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten te verkrijgen. Voor een actueel overzicht 
verwijzen we u graag naar onze website. 
 

Onderhoud 
Leer: stof het leder af met een zachte doek. Neem het leer vervolgens af met een schone, licht vochtige doek of zeem. 
Bij de leersoorten staat het specifiek onderhoud per leersoort vermeld. 
Stof: stoffen bekleding wekelijks met een speciaal daarvoor gereserveerde en geschikte borstel op halve snelheid 
stofzuigen. Zorg er daarbij voor dat de borstel onbeschadigd is en specifiek geschikt is voor stoffen bekleding. 
 

Service en garantie 
Mocht u ondanks onze strenge kwaliteitseisen niet tevreden zijn met uw meubelstuk, dan kunt u contact opnemen met 
de detaillist waar u het meubel heeft gekocht. Via hem kunt u uw klacht aan ons voorleggen.  
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Colorbox 
Tegen een meerprijs zijn de eikenhouten poten verkrijgbaar in de 9 overige kleuren hout uit de Colorbox. Onderling 
kleurverschil bij hout is mogelijk en geen reden tot reclamatie.  
 

Biezen 
Standaard meekleurend. Contrasterende biezen zijn verkrijgbaar in 8 kleuren leer Nova Zembla of 6 kleuren leer Rio of 
10 kleuren viltstof Divina 3 (kvadrat) of Devina MD (kvadrat): 613 
Vilten biesstalen worden op aanvraag verstrekt bij plaatsing van dit model.  
 

Kussens 
Rugkussen  40X40CM 60X40CM 60X60CM 
Lende kussen  2ztis  3zits  4zits  
De kussens zijn standaard verkrijgbaar met extra stevige polyehter vlokkenvulling voor ondersteuning in de rug.  
Voor losse kussens in afwijkende stof van de bank geld een minimale te bestellen stoflengte van 1 meter.  


