DINY stoel
productinformatie 2019

ontwerp: Kristien Pilat, 2014

eiken

afwijkende maten op aanvraag

afmetingen

BxDxH

standaard
iepen
licht
iepen

gerookt
eiken

walnoot

gebakken
iepen

• mogelijke leersoorten:		

55,5 x 54 x 86
Diny stoel

bijzonderheden / meerprijzen

leer

x

Ohman Nero, Dark Brown, Havanna
verder schapenleer in lichtbruin,

linnenprijs

x

donkerbruin en zwart.

excusief stof

• het stiksel is mogelijk in 3 kleuren;

inclusief stofferen

zwart, bruin of zandkleur. 		
keuze graag vermelden bij bestelling
• breedte 55,5 cm, diepte 54 cm, hoogte
86 cm, hoogte armleuning 65 cm
• benodigde stofmetrage wordt bepaald
door aantal stoelen:
1 stoel

0,60 m

4 stoelen

1,20 m

2 stoelen 0,60 m

5 stoelen

1,80 m

3 stoelen 1,20 m

6 stoelen

1,80 m

• afwerkingsmogelijkheden volgens de
massieve houtstalen zoals gepresenteerd
in een actuele stalenkist
• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen

FROUKJE III stoel

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

ontwerp: Gjalt Pilat, 2015

afmetingen
Froukje III stoel

geheel
gestoffeerd

BxDxH
56,5 x 60 x 81

Froukje III stoel in leer:
inclusief leer

poten vanuit de hoek

inclusief stoffering

bijzonderheden / meerprijzen
• twee verschillende onderstellen mogelijk,
keuze graag vermelden bij bestelling
• mogelijke leersoorten: Ohman Nero, Dark
Brown, Havanna verder schapenleer in
lichtbruin, donkerbruin en zwart.
• het stiksel is mogelijk in 3 kleuren;

Froukje III stoel in linnenprijs

Froukje III stoel
poten vanuit het midden

56,5 x 60 x 81

zwart, bruin of zandkleur. 		

prijs exclusief stof

keuze graag vermelden bij bestelling

inclusief stoffering

• stofkeuze uit Kvadrat Clara, Hallingdal,
Tonica, Divina of Tokyo
• frame wordt geëpoxeerd en is in 4 kleuren
mogelijk: RAL 9004 (Signaal zwart),
RAL 9010 (Zuiver wit), Sikkens C4.40.30
(Menie), Sikkens F6.05.50 (Taupe)
• kuipbinnenbreedte 40 cm, zitdiepte 46 cm,
hoogte armleuning 67,5 cm.
• benodigde stofmetrage wordt bepaald door
aantal stoelen:
1 stoel

1,90 m

4 stoelen

6,30 m

2 stoelen 3,15 m

5 stoelen

8,20 m

3 stoelen 5,05 m

6 stoelen

9,15 m

DINY chair
product information 2019

design: Kristien Pilat, 2014

oak

custom sizes on request

dimensions

WxDxH

standard
elm
light
elm

fumed
oak

walnut

heat
treated
elm

55,5 x 54 x 86
Diny chair

key features / additional prices
• possible leathers: Ohman Nero, Dark Brown,

in leather

x

own fabric

x

Havanna furthermore sheepskin leather light
brown, dark brown and black.

excluding fabric

• stitching in three possible colours:;
black, brown or sand colour.		

including upholstery

please mention your choice when ordering
• height armrest 65 cm
• the amount of fabric is determined by the
number of chairs:
1 chair 1,90 m |4 chairs 6,30 m
2 chairs 3,15 m | 5 chairs 8,20 m
3 chairs 5,05 m | 6 chairs 9,15 m
• The finishing options are according to
the solid wood samples such as
presented in the current sample box.
• The prices are the same for all finishes;
soap and / or oil, stain-lacquer, 		
transparant lacquer and colour lacquer.

FROUKJE III chair
design: Gjalt Pilat, 2015

dimensions

WxDxH

Froukje III chair

56,5 x 60 x 81

fully
upholstered
Froukje III chair leather:

key features / additional prices
• height of armrest 67,5 cm.
• two different frame versions possible,
please mention your choice when ordering

legs from the corner

• possible leathers: Ohman Nero, Dark Brown,
Havanna furthermore sheepskin leather light
brown, dark brown and black.

Froukje III chair
legs from the center

56,5 x 60 x 81

Froukje III chair own

• stitching in three possible colours:;

fabric price, excluding fabric

black, brown or sand colour.		

including upholstery

please mention your choice when ordering
• possible fabrics: Kvadrat Clara, Hallingdal,
Tonica, Divina of Tokyo (prices on request)
• Frame is powder coated in 4 possible colours:
• RAL 9004 (Signal Black) / RAL 9010
(Pure white) / Sikkens C4.40.30 (Menie) /
Sikkens F6.05.50 (Taupe)
• the amount of fabric is determined by the
number of chairs:
1 chair 1,90 m | 4 chairs 6,30 m
2 chairs 3,15 m | 5 chairs 8,20 m
3 chairs 5,05 m | 6 chairs 9,15 m

