
1st Class
Michiel van der Kleij

1-zits 1-zits met arm

inzittend rechts

1-zits met arm

inzittend links

2-zits 2-zits met 1 zijpaneel

inzittend rechts

2-zits met 1 zijpaneel

inzittend links

hoogte 136,8cm 136,8cm 136,8cm 136,8cm 136,8cm 136,8cm

breedte 82,4cm 105cm 105cm 154,1cm 149,9cm 149,9cm

diepte 75,3cm 75,3cm 75,3cm 75,3cm 75,3cm 75,3cm

zithoogte 43,4cm 43,4cm 43,4cm 43,4cm 43,4cm 43,4cm

zitdiepte 53,5cm 53,5cm 53,5cm 53,5cm 53,5cm 53,5cm

totale metrage 765cm 880cm 880cm 1040cm 792cm 792cm

metrage buitenzijde 385cm 310cm 310cm 457cm 446cm 446cm

metrage interieur 490cm 506cm 506cm 677cm 583cm 583cm

Opties

chroom

capitonneren rug

duo-stoffering

zithoogte 46cm

(alle hoogtes + 

3cm)

Algemene informatie

1st Class heeft een rank, metalen onderstel van  
vierkante koker. Deze kan uitgevoerd worden in 
een standaard poedercoatkleur. Of tegen 
meerprijs in chroom. 

Een gestoffeerde ombouw en een gestoffeerd 
interieur met een duurzame en comfortabele zit 
van snijschuim en dacron. 1st Class kan in 
principe in elke stof gestoffeerd worden. Echter 
om de stoffering van het interieur strak te houden 
wordt een stof met rek aanbevolen. MInimale 
stofbreedte is 140cm. Stoffering in leer is mogelijk 
al zullen er dan extra stiknaden noodzakelijk zijn.

Met vier stelvoetjes staat 1st Class altijd stabiel 
en recht.

1st Class wordt gedemonteerd geleverd. Indien dit 
bij de order wordt aangegeven, kan deze ook 
gemonteerd geleverd worden.
1st Class 2-zits met 1 zijpaneel wordt uitsluitend 
gemonteerd geleverd.
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1st Class
Michiel van der Kleij

3-zits 3-zits met geïntegreerde 

armlegger

inzittend rechts

3-zits met geïntegreerde 

armlegger

inzittend links

kussen tussenwand met tafel

geschikt om van 2 

elementen een U-opstelling 

te maken

tussenwand zonder tafel

geschikt om van 2 

elementen een U-opstelling 

te maken

hoogte 136,8cm 136,8cm 136,8cm 136,8cm 118cm

breedte 229,8cm 229,8cm 229,8cm 70ccm 70ccm

diepte 75,3cm 75,3cm 75,3cm blad 120 x 70cm nvt

zithoogte 43,4cm 43,4cm 43,4cm tafelhoogte 74,5cm nvt

zitdiepte 53,5cm 53,5cm 53,5cm nvt nvt

totale metrage 1370cm 1439cm 1439cm 61cm 198cm 198cm

metrage buitenzijde 583cm 594cm 594cm

metrage interieur 924cm 1007cm 1007cm

Opties

chroom

capitonneren rug

duo-stoffering

zithoogte 46cm

(alle hoogtes + 

3cm)

tafel in laminaat B

tafel in fineer

Algemene informatie

1st Class heeft een rank, metalen onderstel van  
vierkante koker. Deze kan uitgevoerd worden in 
een standaard poedercoatkleur. Of tegen 
meerprijs in chroom. 

Een gestoffeerde ombouw en een gestoffeerd 
interieur met een duurzame en comfortabele zit
van snijschuim en dacron. 1st Class kan in 
principe in elke stof gestoffeerd worden. Echter 
om de stoffering van het interieur strak te houden 
wordt een stof met rek aanbevolen. MInimale 
stofbreedte is 140cm. Stoffering in leer is mogelijk 
al zullen er dan extra stiknaden noodzakelijk zijn.
Met vier stelvoetjes staat 1st Class altijd stabiel 
en recht.

Door middel van de tussenwand met of zonder 
tafel kan van twee 1st Class elementen een U-
opstelling gemaakt worden. 
De tafel is standaard uitgevoerd in 24mm 
multiplex met laminaat A toplaag. Tegen 
meerprijs ook mogelijk in laminaat B of in fineer.

1st Class wordt gedemonteerd geleverd. Indien dit 
bij de order wordt aangegeven, kan deze ook 
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