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Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 
informatie neemt u dan contact op met:

Pallet loungeset

Pallet loungeset
De Pallet loungeset bestaat uit een houten 

bodem met gebogen rvs hoekstukken die als 

poten fungeren. Bijzonder is dat de verschil- 

lende elementen stapelbaar zijn en daardoor 

makkelijk compact op te ruimen. Ook bij- 

zonder zijn de rug- en armleuningen die 

bestaan uit, met (waterafstotende) stof 

bekleedde, rvs beugels die er elk moment zo 

afgehaald kunnen worden. Hierdoor kan een 

zitelement met 2 armleuningen en een rug- 

leuning, in een paar  seconden veranderen in 

een hocker(poef). 
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PALO2 L+R 160 x 80 x 80 cm PALO2 140 x 80 x 80 cm

PALO2  R 150 x 80 x 80 cm PALO2 L 150 x 80 x 80 cm

PALO T 140 x 70 x 23 cm PALO H 140 x 70 x 35 cm

PALO1 70 x 80x  80 cm

PALO1 L 80 x 80 x 80 cm

PALO1 L+R 90 x 80 x 80 cm

PALO1 R 80 x 80 x 80 cm

PALO T 70 x 70 x 23 cm PALO H 70 x 70 x 35 cm

Pallet loungeset | modules
De Pallet loungset is uit verschillende elementen gemaakt die in allerlei variaties te combineren zijn tot een heerlijke zitgroep. 

Luxe, comfortabele kussens, met een (waterafstotende) stof, verkrijgbaar in diverse kleuren, zorgen voor optimaal zit- en/of 

liggemak. 

2-zits met 2 armleuningen  e  1217.00

2-zits zonder armleuningen  e� 931.00

2-zits met 1 armleuningen links e  1074.00

2-zits met 1 armleuningen rechts e  1074.00

Prijzen zitelementen zijn incl. kussens

1-zits met 2 armleuningen  e  860.00

1-zits zonder armleuningen  e� 574.00

1-zits met 1 armleuningen links e  717.00

1-zits met 1 armleuningen rechts e  717.00

Prijzen zitelementen zijn incl. kussens

tafel 140 x 70 x 23 cm  e  496.00

Hocker 140 x 70 x 35 cm  e� 679.00

tafel 70 x 70 x 23 cm  e  359.00

Hocker 70 x 70 x 35 cm  e� 454.00



Pallet loungeset | inspiratie
Om u een idee te geven welke combinaties mogelijk zijn hebben we hieronder een aantal voorbeelden als inspiratie bij elkaar 

gebracht. natuurlijk zijn er nog veel meer combinaties mogelijk. Ontdek de mogelijkheden en wilt u meer weten, neem dan 

gerust contact met ons op.


