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Dean is een modulaire bedbank. Stel zelf de gewenste 
opstelling samen met de beschikbare elementen. Een 
compacte eenzit, een tweezit longchair of een grote 
hoekopstelling. Alle elementen van Dean zijn verkrijg-
baar met of zonder slaapfunctie. Dean kan dus perfect 
als volwaardige sofa in je woonkamer geplaatst wor-
den. 

DEAN

TIP:
De opbergruimte van 
de longchair en de poef 
maken de Dean super 
praktisch en 
multifunctioneel
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Dean is verkrijgbaar met een SMALL of LARGE armleuning. 
De afgebeelde maten zijn berekend op basis van de SMALL 
armleuning. Als je een opstelling kiest met armleuningen 
links en rechts, reken dan 14 cm extra voor LARGE. Als je 
een opstelling kiest met slechts één armsteun in de lengte, 
reken dan 7 cm extra voor LARGE.
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DEAN

Dean is een modulaire bedbank. Stel zelf de gewenste 
opstelling samen met de beschikbare elementen. Een 
compacte eenzit, een tweezit longchair of een grote 
hoekopstelling. Alle elementen van Dean zijn verkrijg-
baar met of zonder slaapfunctie. Dean kan dus perfect 
als volwaardige sofa in je woonkamer geplaatst worden.

Dean is verkrijgbaar in stof of leder.
Je kan kiezen tussen een smalle 
en brede arm, afhankelijk van je 
smaak en de beschikbare ruimte. 
De longchair kan je openklappen 
om kussens en dekens op te ber-
gen. Dean is uitgerust met een ma-
tras van 14 cm dik.

Dean is verkrijgbaar met een SMALL of LARGE armleuning. 
De afgebeelde maten zijn berekend op basis van de SMALL 
armleuning. Als je een opstelling kiest met armleuningen 
links en rechts, reken dan 14 cm extra voor LARGE. Als je 
een opstelling kiest met slechts één armsteun in de lengte, 
reken dan 7 cm extra voor LARGE.
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Dean is verkrijgbaar met een SMALL of LARGE armleuning. 
De afgebeelde maten zijn berekend op basis van de SMALL 
armleuning. Als je een opstelling kiest met armleuningen 
links en rechts, reken dan 14 cm extra voor LARGE. Als je 
een opstelling kiest met slechts één armsteun in de lengte, 
reken dan 7 cm extra voor LARGE.
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