
Duccio 

& Denso

elementenconcept



Longchair incl. arm 
rechts
H85/87xB83xD153

ZH47/49xZD110
 

Longchair incl. arm links 
H85/87xB83xD153

 
ZH47/49xZD110
 

Hoek met eiland links
H85/87xB82xD206

 
ZH47/49xZD57
 

Duccio en Denso een elegante eigentijdse combinatie. 
Voorzien van een voortreffelijk zitcomfort. Dit wordt 
optimaal genieten.

Aangegeven afmetingen zijn in 
centimeters en kunnen afwijken (ca. 1cm 
per element en ca. 5cm bij samengestelde 
combinaties). De hoogtemaat is incl. 
de poothoogte. De maten zijn incl. de 
breedte van de armleuning van 10cm. 
Elk element heeft standaard 4 poten. 
Indien nodig worden standaard kunststof 
poten onder een element geplaatst. 

De poten zijn niet voorgemonteerd i.v.m. 
het voorkomen van transportschade. 

Noteer bij het samenstellen van de 
modellen van links naar rechts (voorstaand). 
De lijntekeningen kunnen afwijken van 
de werkelijke uitvoering. Hieraan kunnen 
geen reclamaties en/of rechten worden 
ontleend.

2-Zits incl. arm 
links of rechts
H85/87xB130xD86

ZH47/49xZD57
 

Fauteuil Denso (75)
H84/86xB85xD79

ZH48/50 xZD52 

3-Zits incl. arm 
links of rechts 
H85/87xB190xD86 
 
ZH47/49xZD57 

3-Zits zonder arm
H85/87xB180xD86

 
ZH47/49xZD57 

Duccio 

& Denso

ZH zithoogte
ZD zitdiepte

B breedte
H hoogte
D diepte

2-Zits zonder arm 
H85/87xB120xD86
 
ZH47/49xZD57 

Fauteuil Denso (60)
H84/86xB70xD79

ZH48/50 xZD52

2,5-Zits incl. arm 
links of rechts
H85/87xB160xD86
 
ZH47/49xZD57
 

2,5-Zits zonder arm
H85/87xB150xD86

 
ZH47/49xZD57 

2-Zits incl. arm  
H85/87xB140xD86

ZH47/49xZD57 

2,5-Zits incl. arm
H85/87xB170xD86

 
ZH47/49xZD57

3,5-Zits zonder arm
H85/87xB195xD86

 
ZH47/49xZD57 

3,5-Zits incl. arm 
links of rechts
H85/87xB205xD86

ZH47/49xZD57
 

3,5-Zits incl. arm 
H85/87xB215xD86

 
ZH47/49xZD57 

Hoek met eiland rechts
H85/87xB82xD206

 
ZH47/49xZD57
 

3-Zits incl. arm 
H85/87xB200xD86

 
ZH47/49xZD57 

Hoekelement
H85/87xB86xD86

ZH47/49xZD57
 



Geringe kleurafwijking mogelijk 
door separate productie.

leverbaar in alle 
stoffen & kleuren uit 

de Pronto Wonen 
Stoffencollectie

Combineer je sierkussen 
Met sierkussen Dimasso in dezelfde bekleding als de bank, maak je 
Duccio & Denso 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.

Stof of Microleder? 
Kies uit vele soorten & kleuren stof of microleder. 
Microleder bestaat uit een toplaag van een 
microvezel stof met daaronder leder. Elementen 
kunnen enkel in dezelfde uni bekleding en kleur 
gemaakt worden. 

Het kan voorkomen dat bij de longchair over de 
breedte van het zitvlak een stiknaad komt i.v.m. de 
stofbreedte.

Bepaal de ideale zithoogte  
Duccio & Denso hebben standaard 
een zwart metalen poot van H15cm. 
Tegen meerprijs ook leverbaar in 
H17cm. 
Voor de montage van de poten 
verwijzen wij je graag naar de 
handleiding op onze website.

combineer het zitcomfort
Duccio & Denso bieden het optimale zitcomfort dat geheel naar wens is 
samen te stellen. Zowel voor de rug- als zitkussens zijn een 3-tal opties 
mogelijk.

* Bij model Denso wordt de rug standaard met een Polyetherschuim geleverd. 

 Alle comforts zijn afgewerkt met een comfortabele afdeklaag van Fiberfill. De zitkussens 
worden ondersteund door Nosagveren, de rugkussens met elastische singelbanden. 
Comforts nr. 2 en 3 hebben zowel voor het zit- als rugkussen een meerprijs.

1    Standaard : Polyetherschuim met een toplaag van Viscoschuim (Memory)
2   Medium :  HR-schuim met een toplaag van Viscoschuim (Memory)
3   Excellent :  Pocketvering met een toplaag van Viscoschuim (Memory)

1    Standaard : Mix van polyetherschuimvlokken en Siliconenvezels*
2   Medium :  HR-schuim met polyetherschuimvlokken en Siliconenvezels
3   Excellent :  HR-schuim met een mix van Siliconenvezels en Dons

kies het comfort
voor je rugkussen

1 2 3

1 2 3 kies het comfort 
voor je zitkussen



Kies uit leuke opties
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2,5-Zits arm links, hoek met eiland rechts

Fauteuil (75)

Fauteuil (60)

Sierkussen Jelsi Media-opberger Dimasso

Verplaatsbare hoofdsteun Dego blok optiek Vlak met band

Half rond

 2-Zits met arm links, hoekelement, 3-zits met arm rechts

3,5-Zits

Voorbeeld opstellingen


