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Santiago    2012 / 2014  – Gerard van den Berg 
 
Een echte Label-bank: uitnodigend en comfortabel. Met heel bijzondere, mooie poten in RVS. Gestoffeerd in prachtig 
Taurus-leer of een stoere, doorleefde stof. 
 
Gerard van den Berg: “Een groot deel van de Label-klanten is met mij meegegroeid en zij hebben, net als ik, nu 
behoefte aan een lekkere bank met een iets minder diepe en iets hogere zit, waardoor het gewoon makkelijker is om te 
gaan zitten en op te staan”.  

 

Afmetingen Bank (in mm)  
           2-zits 3-zits 4-zits    

Breedte   1915 2315 2715 
Diepte     950   950   950 
Hoogte     740   740   740 
Zitdiepte     550   550   550 
Zithoogte    425   425   425  
Hoogte arm    635   635   635 
Hoogte binnenrug   440   440   440 

 
Afmetingen Element (in mm) 
Breedte   2040 

Diepte     950 
Hoogte     740 
Zithoogte    425 

 
Afmetingen Cheise Longue (in mm) 
Breedte   1000  
Diepte   2160 
Hoogte     740 
Zithoogte     425 

 
Afmetingen Pouffe (in mm) 
Breedte     900   900 
Diepte     600   900 
Hoogte     425   425 

Technische specificaties 
Frame  Metalen buis 
Vering  No-sag veren 
Vulling  Koudschuim, bedekt met dacron (300 gr) 
Poten Standaard is rvs, er is een mogelijkheid om de bank 2 cm te verhogen (geen meerkosten) 
 
Stoffering  
De Santiago is verkrijgbaar in alle stof- en leersoorten uit onze collectie. In Yak en Bald is de stoffering voorzien van 
extra panden in de rug en zijarmen bij 3-zits, element, chaise longue en pouffes. Een overzicht van onze verschillende 
stof- en leersoorten vindt u op onze site. Uw detaillist kan u uitgebreid adviseren in de keuze voor een bekleding. 
Stalen van onze unieke stof- en leercollectie zijn in de winkel aanwezig.  
 

Advies verkoopprijzen 
Prijzen zijn afhankelijk van de bekledingskeuze en uitvoering. Voor een persoonlijke prijsopgave verwijzen we u graag 
naar één van onze dealers.  
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Verkooppunten 
Onze modellen zijn op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten te verkrijgen. Voor een actueel overzicht 
verwijzen we u graag naar onze website. 
 
Onderhoud 
Leer en hout zijn natuurproducten die over het algemeen gebaat zijn bij zo min mogelijk onderhoud. Stoffen met een 
zachte, schone doek is veelal voldoende. Eventueel klam-vochtig afnemen (gebruik bij voorkeur kraanwater of 
gedestilleerd water. Geen bronwater of schoonmaakmiddelen toepassen).  
Voor groot onderhoud zijn voor de verschillende leersoorten uit onze collectie een onderhoudsvoorschrift te vinden op 
onze site. Voor aanvullende informatie en eventueel onderhouds- en reinigingsmiddelen verwijzen we u naar één van 
onze dealers. Op de site van de stofleverancier vindt u uitgebreide informatie over onderhoud van stoffen. 
 

Service en garantie 
Mocht u ondanks onze strenge kwaliteitseisen niet tevreden zijn met uw meubelstuk, dan kunt u contact opnemen met 
de detaillist waar u het meubel heeft gekocht. Via hem kunt u uw klacht aan ons voorleggen.  

 
Colorbox 
Tegen een meerprijs is het onderstel ook verkrijgbaar in overige 8 kleuren staal uit de Colorbox. 
 
 
 
 


