
Bank

Tampere

Bekleding & kleur

Vera (2) - sand Vera (2) - beige

Abba (3) - light greyJeep (2) - taupe Tex bull (4) - moss

Towel (1) - turquoise Beach (2) - indigo

Madras - black

en nog is 150 opties!
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Type 0D7 
2,30 cm

Type 094 
2,50 cm

Type 008 
10,50 cm

Type 0G4 
10,50 cm

Houten pootjes in diverse houtkleuren leverbaar.

Extra Opties (meerprijs)

Relaxfunctie F21 
Elektrisch zitgedeelte met touch sensors.

alleen beschikbaar in 1 of 1.5 zit.CO 60/70/80/90
Niet mogelijk met 20 cm poten en houten frame.

Opbergruimte hocker
Optie voor het openen van de hocker. 
(bergruimte)

alleen beschikbaar in X65V of X65H

Accu voor relax
Geen netsnoer nodig. 

ideaal als de bank in het midden van de kamer komt te 
staan



Bank Tampere is altijd uitgevoerd met 
verstelbare hoofdsteunen en armleuningen.

De hoogte van de bank is 82 cm, als de hoofdsteuen uit 
staan is dit 104 cm.

Bij het samenstellen van een bank, gelieve te beginnen 
vanaf links voorstaand.
 

Opstellingen & afmetingen
Aan de hand van de onderstaande 
elementen kunt u uw ideale opstelling 
samenstellen. 
De elementen bestaan uit verschillende 
zitbreedtes en zijn evenueel leverbaar 
met een elektrische relaxfunctie en accu. 

Let op, bij gebruik van een        relaxfunctie 
zult u altijd met de 1 zits (Cxx) moeten 

werken. 
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Hocker 
(X65H) 
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(X65V) 
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Hoek met open einde rechts Hoek met open einde links

Hocker

60 cm

60 cm

105 cm

60 cm

175 cm 175 cm

UO75N

75 cm

UO90N

90 cm

Hockers





Woonstrip Beveland.
G. Rietveldweg 3
Heerhugowaard
 
072 – 5741160
info@brouwermeubelen.nl
brouwermeubelen.nl
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Openingstijden
 
Maandag         12:00 uur  – 17:30 uur
Dinsdag          09:00 uur – 17:30 uur
Woensdag          09:00 uur – 17:30 uur
Donderdag          09:00 uur – 17:30 uur
Vrijdag                       09:00 uur – 17:30 uur
Zaterdag          10:00 uur – 17:00 uur

Niets van de op deze .PDF gepubliceerde gegevens 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of enige andere manier, zonder 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Brouwer Meubelen.

Voorbeelden
De bank is altijd inclusief verstelbare hoofdsteuen en armleuningen.

2 zit bank met relax links + accu
ARV + CO68N (relax) + CO68N + ARH 

met accu

3 zit bank met 2 zitkussens
ARV + B12O90N + ARH

Fauteuil / loveseat met relaxfunctie
ARV + C12O90N (relax) + ARH

3 zit met 3 zitkussens links en rechts voorstaand 
met relaxfunctie 

ARV + CO58N (relax) + CO58N + CO58N (relax) + ARH

Hoekbank met relax uiteinde 
rechts

ARV + B12O75N + THJN + C12O75N + 
C12O75N (relax) + ARH
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