
bank
Motala

In vele kleuren & 
materialen leverbaar

In vele afmetingen & 
opstellingen mogelijk

Verkrijgbaar met 
relaxfunctie

Bijpassende hocker(s) 
& armkussens

ACCU voor relaxfunctie 
(geen snoer nodig)
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Montana (1) - Blue Jeep (2) - Caramel Soleda (L) - Yellow Board (2) - Navy

en nog is 200 opties!

in showroom

Verstelbare hoofdsteun 
(geïntegreerd / handmatig)

Verstelbare armlegger
(handmatig)

Prijzen op aanvraag



© Brouwer Meubelen  | Motala bank |  Alle rechten voorbehouden  |  Drukfouten, prijs- en modelwijzigen voorbehouden.

Arm 1 Type 008
10,50 cm

Type 015
10,50 cm

Type 256
10,50 cm

Type 3L7
10,5 cm

Arm 2 Type 2E9
2,50 cm

Diverse hout-
kleuren mogelijk

Zwart of chroom

CO68 BO68

Arm1 L - CO68 met relax - BO68 - Arm1 R
( 3 zit met 3 zittingen, voorstaand links relaxfunctie) 

Arm1 L - BO68 - Hoek(THJ) - XV
( hoekbank met open einde rechts voorstaand ) 

Pootjes

Voorbeelden
B12O75

XV

THJ (corner)



3 zit met - 3 zitkussens.
(zonder armen) 

3 zit met - 2 zitkussens.
(zonder armen) 

AO68

68 cm

104 cm

CO90

104 cm

B12O90

90 cm

Opties
        Relaxfunctie met touch sensors.
        Accu voor relaxfunctie (geen snoer nodig)

Gelieve altijd te beginnen vanaf links met armlegger of hocker.

Opstellingen & afmetingen

Opstellingen & afmetingen

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

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

CO90CO75CO68CO59

90 cm75 cm68 cm59 cm

1 zit
(zonder armen) 

1,5 zit
(zonder armen) 

1,5 zit
(zonder armen) 

1,5 zit
(zonder armen) 

26 cm 26 cm

104 cm104 cm104 cm104 cm

Arm L (ARV) 
Arm R (ARH)

CO90

2 zit
(zonder armen) 

2,5 zit
(zonder armen) 

2,5 zit
(zonder armen) 

B12O75BO68BO59

59 cm 68 cm 75 cm

120 cm 140 cm 150 cm

180 cm180 cm

104 cm 104 cm 104 cm

Prijzen op aanvraag
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112 cm

112 cm

THJ (corner)

Hoek  
(schuin)

 

112 cm 112 cm

HJX65H X65VHJ

246 cm 246 cm

Hoek met open einde rechts Hoek met open einde links

182 cm

UO75

75 cm

182 cm

97 cm

ULV90

90 cm 66 cm

zithoek - zonder arm
(chaislong)

 

zithoek - zonder arm
(chaislong)

 

104 cm 104 cm

134 cm 134 cm

Hocker

Zitting

XH XV

1 zit met hocker links 
1 zit met hocker rechts 

60 cm

60 cm

105 cm

60 cm

Hockers (zelfde hoogte als zitting bank)

X65

Hocker (vast)
 

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
Zondag                         Gesloten

G. Rietveldweg 3
Heerhugowaard

072 – 5741160

info@brouwermeubelen.nl

brouwermeubelen.nl
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