
   

 

In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk  
contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden. 

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk  
 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893 

Franco leverbedrag vanaf € 1000,00 
 

 

 
Model Circle                  

 
Collection NL (Black Label), VERKOOP per 15.06-2021 
 
 
 

 
         

Afgebeeld : 1,5-zits / Love Seat (Rond), standaard exclusief kussen. 

 

 
  

             1,5-zits / Love Seat (ROND)    Sierkussen ± 45x45 cm.  

               B- 107 cm.            

               H-   77 cm.                                          

               D-   99 cm.  

          Sierkussen ± 75x45 cm.  

Zithoogte/diepte: ± 43 cm/90/60 cm.  

 

             1-zits / Fauteuil (ROND)    

               B-   72 cm.            

               H-   77 cm.                                 

 D-   66 cm.         
 

Zithoogte/diepte: ± 49 cm/57 cm.      

 

 

 
    

 

 

 

 

 



   

 

In een enkel geval kan het voorkomen dat de door u gewenste stof niet op een model verwerkt kan worden. EasySofa  zal dan zo spoedig mogelijk  
contact met u opnemen zodat een alternatief stof uitgekozen kan worden. 

onder voorbehoud van typefouten / afwijkingen in afmeting tot 3% zijn mogelijk  
 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 30232893 

Franco leverbedrag vanaf € 1000,00 
 

 

 

 

 
 
 

Verklaring van doorsnee tekening: 

 

1) Romp: multiplex, hout 

2) Zitvering: singels 

            3) Zitvulling: T30/150 schuim  

            4) Rugvulling: schuim  met silicon. 

            5) Poot mogelijkheden: zwart (plastic) 

      
 

 

Prijzen easySofa Black Label collectie: 

 

  
Circle 107 

(Love Seat)  
Circle 72 
(Fauteuil)  

sierkussen ± 
45x45cm. (per stuk)  

sierkussen ± 
75x45cm. (per stuk)  

A € 722 € 603 € 42 € 64 

B € 737 € 616 € 44 € 66 

C € 755 € 629 € 46 € 68 

D € 770 € 645 € 48 € 73 

E € 788 € 658 € 51 € 75 

F € 803 € 673 € 53 € 77 

G € 836 € 702 € 55 € 84 

H € 869 € 728 € 59 € 88 

I € 902 € 757 € 64 € 95 

J € 935 € 785 € 68 € 101 

 

 

Stofgroepen voor Easy Sofa Stoffencollectie: 

 

Zie overzicht  
 

 

 

 

 


