We’ve got news

Nieuwe
mogelijkheden
Aikon Lounge
Nieuw: Stof Balmora & Vesper - Lakkleur Ivy op poten

We’ve got news

Extra
mogelijkheden
Aikon Lounge:
modulair element
88, 130 & 160
Ontwerp Marike Andeweg

De kracht van Aikon Lounge ligt in haar flexibele en modulaire
karakter. Om aan meerdere zijdes van de bank zitplaatsen te
kunnen creëren, hebben we een modulair element ontworpen.
Dit nieuwe modulaire element, passend bij Aikon Lounge, is
simpel te bevestigen met de speciale fixatie-patch. Wilt u
het na een tijdje op een andere plek zetten? Geen punt: het
element, verkrijgbaar in 3 breedtes: 80 , 130 en 160, past overal
en kan moeiteloos worden verplaatst.
De zitdiepte is hetzelfde als die van de andere zitelementen.
Het modulaire element kan worden gecombineerd met alle
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lounge rugkussens. Zit er aan de ene kant al een rugkussen
met rol, dan past op het element een exemplaar zonder rol. En
omgekeerd.
Deze nieuwe toevoeging geeft de Aikon Lounge nog meer
flexibiliteit. Aikon Lounge wordt per 1 oktober uitgeleverd met
een nieuw onderdoek om te zorgen dat de fixatie-patch op
elke plek onder de Aikon Lounge geplaatst kan worden. Zo is
het mogelijk om met een fixatie-patch niet alleen de modulaire
elementen maar ook een poef, 1-arm of 0-arm flexibel aan de
bank te plaatsen.
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Lounge Rugkussens zonder rol 75 & 90
Ontwerp Marike Andeweg
Speciaal voor het Aikon Lounge modulaire element zijn Lounge
Rugkussens zonder rol 75 en 90 ontwikkeld, zodat er meerdere
rugkussens aan beide zijden van de bank geplaatst kunnen worden.

4-zits 1-arm

Voorbeeldopstellingen

Tip

88

links
links

80 cm

modulair

160

Het modulaire element geeft de Aikon Lounge tal
van nieuwe mogelijkheden bij de inrichting van een
interieur.

5-zits 1-arm

Aikon Lounge 1-zits 1-arm
Ontwerp Marike Andeweg
Voor een zo compleet
mogelijk aanbod van de
Aikon Lounge serie hebben
we besloten om een 1-zits
1-arm toe te voegen.

modulair

poef
102 x 66

modulair

130
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modulair

62 cm
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4-zits 0-arm
210 rechts
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links

element poef
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4-zits 1-arm
255 rechts

1-zits 102 cm

130

element poef

Zorg dat je de fixatie-patch op voorraad
in de winkel hebt liggen. De fixatiepatch wordt niet standaard bij een order
meegeleverd. Deze moet dus apart op de
order besteld worden.
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Nieuwe stof Vesper
Vesper 322 Crystal

Vesper 326 Mineral

Vesper 355 Greige

Vesper 399 Dew

Vesper 356 Seal

Vesper 367 Opal

Vesper 346 Shadow

Vesper 369 Olive

Plaats maken

Vesper is een stof met een eigen
karakter; grof geweven maar voorzien
van een shiny touch. De optelsom van
het model én stof Vesper geeft elke
keer weer een unieke combinatie.
Vesper past zich gemakkelijk aan en
verandert de perceptie van de stof. Van
stoer & sportief tot elegant & chique.
Vesper 368 August

Byen bank – complete collectie

			
SAMENSTELLING
Vesper

VUILAFSTOTENDE

PILLINGGEHALTE

LICHTECHTHEID

SLIJTWEERSTAND IN

BEHANDELING

(SCHAAL 1-5)

(SCHAAL 1-8)

MARTINDALE TOUREN

Geen

4

4-5

> 25.000 Martindale

46% acryl | 10% katoen | 20% wol | 14% polyester | 5% linnen | 5% nylon

Heelz in leer

Nieuwe stof Balmora
Balmora 712 Moonstone

Balmora 750 Monet

Balmora 710 Stork

Balmora 717 Heron

Balmora 704 Moose

Balmora 722 Basalt

Balmora 727 Sparrow

Balmora is een prachtige toevoeging
aan onze stoffencollectie die uw
interieur een rijke uitstraling geeft. Deze
stof, met elegante looks, is gemaakt
van gemêleerde garens waardoor
er een mooie diepe kleur ontstaat.
Balmora voelt aangenaam en zacht aan.
Tezamen maakt dit Balmora tot een stof
met allure.

Balmora 751 Topaz

Aikon in leer

Hoekelement Aikon Lounge

			
SAMENSTELLING
Amaro

VUILAFSTOTENDE

PILLINGGEHALTE

LICHTECHTHEID

SLIJTWEERSTAND IN

BEHANDELING

(SCHAAL 1-5)

(SCHAAL 1-8)

MARTINDALE TOUREN

Geen

3-4

4-5

> 40.000 Martindale

50% polyacryl | 23% linnen | 19% katoen | 8% nylon

Nieuwe stofkleur Milton
Milton Elegant 643 Muscat

Nylo fauteuil

Nieuwe lakkleur
In de collectie voegen wij een nieuwe lakkleur toe die beschikbaar is op
alle poten van onze banken en alle frames van onze stoelen en fauteuils.
De complete collectie ziet er nu als volgt uit.

PENTA -  ALLE UITVOERINGEN
Aluminium
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Ivy

Coal

Onyx

DE NIEUWE MAGAZINES EN STALENBOEKEN KUNT U VANAF MEDIO AUGUSTUS VERWACHTEN

Dark
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Stoffen uit collectie
Orders in kwaliteiten of kleuren die uit collectie gaan, zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
Als je vragen hebt over een order, kun je uiteraard altijd contact opnemen met uw Account Manager.

ALBA alle kleuren
Alba 980 Ink

CAPRI
Alba 987 Marble

Alba 967 Porcelain

Alba 985 Iron

Capri 833 Caribou

Capri 830 Brandy

LOGAN alle kleuren
Logan 728 Ice

Logan 707 Thunder

Logan 709 Retro

Senna 485 Rock

Senna 471 Toffee

Logan 711 Bark

SENNA
Senna 480 Winter

AMARO

MURCIA alle kleuren
Murcia 226 Mouse

Murcia 227 Wolf

Murcia 236 Elephant

Amaro 312 Puffin

Murcia 228 Barley

Verkoopmap online
per 1 september 2022

MILTON STYLE

AMDAL
Amdal 185 Swell
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Amdal 365 Sepia

Milton Style 678 Zen

Milton Style 637 Granite
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Een uitbreiding die u dit jaar gaat zien is de
toevoeging van de verkoopmap op de website.
Een online dealerpagina waar u alle informatie
uit de verkoopmap terugvindt. Wijzigingen
in de verkoopmap kunnen online sneller
gecommuniceerd worden dan op papier. U heeft
alle informatie over onze producten altijd bij de
hand én het is ook nog een duurzame oplossing
waarmee we print reduceren.

Door de verkoopmap online beschikbaar te stellen
kunnen we direct actuele updates met u delen.
De informatie die u tot uw beschikking heeft is
hierdoor altijd betrouwbaar. Met de zoekfunctie
kunt u aanvullend snel en gericht informatie
terugvinden waar u naar op zoek bent. Zo kunnen
we de snelheid van de markt bijhouden en blijven
we transparant. Deze functionaliteit stellen we per
1 september aan u beschikbaar. U ontvangt later
meer informatie over deze nieuwe online tool.
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Zomersluiting
• In de weken 32, 33 en 34 (8 augustus t/m 28 augustus) is Design on Stock gesloten.
• In week 33, 34 en 35 vinden er geen of beperkte leveringen plaats.
• In de zomermaanden juli en augustus zijn we verminderd telefonisch bereikbaar.
U kunt ons het best bereiken via e-mail.
• Alle service vragen ingestuurd in de weken 32 t/m 34 zullen vanaf week 35 op volgorde
van binnenkomst in behandeling worden genomen. Hierdoor zal de reactietijd oplopen.

Update levertijd
Alle orders worden met een levertijd van 10 á 14 weken
uitgeleverd.U vindt de exacte levertijd van uw order op
de orderbevestiging. Door de toegenomen vraag en de
tekorten in de supply chain is het moeilijk om garanties
te geven. Als er veranderingen zijn met betrekking tot
de levertijd informeren wij u opnieuw.

Showroom up to date
Om uw showroom te updaten vóór de start van het woonseizoen, kunt u nu nog nieuwe modellen voor de
showroom bij ons bestellen. Wij helpen u graag om tijdig klaar te staan voor het nieuwe seizoen.
Consumentenbestellingen van onze nieuwe producten in collectie zijn te bestellen vanaf 1 september.

Nieuwe prijslijst
Per 1 september gaat de nieuwe prijslijst in waarin de collectie update is doorgevoerd. Doordat we
afgelopen maanden hebben geanticipeerd op de prijsontwikkelingen in de markt, kunnen we de huidige
prijzen vasthouden tot 1 december. Enkel de Cavalletta, Tumbler en Komio hebben een nieuwe prijsopbouw
gekregen. We hebben er voor gekozen om de prijsopbouw gelijk te trekken met de andere fauteuils en
stoelen.
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Nieuw beeldmateriaal
& magazines
In september verschijnt de nieuwe uitgave van ons woonmagazine,
het Design on Stock magazine.
Voor dit nieuwe magazine zijn nieuwe foto’s gemaakt. Deze beelden
en het reeds bestaande beeldmateriaal zijn op hoge resolutie beschikbaar
voor uw eigen publicaties, uiteraard onder vermelding van onze merknaam.
De nieuwe beelden zijn vanaf 1 september beschikbaar.
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© Design on Stock 2022. Aan de informatie in deze uitgave kunnen
geen rechten worden ontleend. Alle vermelde prijzen zijn onder
voorbehoud van zet- en drukfouten. Kleuren kunnen afwijken.
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