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Vandersluis staat voor kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en degelijkheid voor een  

betaalbare prijs. Naast onze standaardoplossingen bieden wij tevens oplossingen op maat. 

De naam ‘Vandersluis’ is al zeventig jaar een begrip in projectinrichting. Met onze jaren-

lange ervaring en technische vakkundigheid leveren we kwaliteit die garant staat voor een 

lange levensduur. Wij bieden u uitstekende producten en zijn een partner die met u mee-

denkt.

Basso 

Met Basso biedt Vandersluis een uitgebreid modulair zitprogramma dat perfect past binnen 

wacht-, ontvangst- en ontmoetingsruimten. Basso bestaat uit losse zitelementen – met of 

zonder rugleuning en armdeel - die enkelzijdig of dubbelzijdig geschakeld kunnen worden. 

Optioneel is ook een armtablet verkrijgbaar. Samen met zijn grote variatie in combinaties, 

pure design en uitstraling is Basso een eyecatcher in iedere ruimte. Het zitprogramma is 

dan ook niet voor niets bekroond met een Red Dot Design Award. 

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

BASSO
Puur design. modulair programma. variatie in combinaties en uitstraling

zitelement zonder rug zitelement met rug zitelement met rug links zitelement met rug rechts

zitelement met rug en  

armlegger links

zitelement met rug en  

armlegger rechts

standaard zitting en rug   

zitelementen, lineair schakelbaar, enkelzijdig of dubbelzijdig zitting en rug volledig gestoffeerd 

frame strip 50 x 8 mm, geëpoxeerd zitelement 80 en 100 cm breed 

onderstel enkel- of dubbelzijdig leverbaar voor breedte 80, 100,  rugelementen 60 of 80 cm breed 

160, 200, 240 en 300 cm rug met armdeel 100 cm breed 

zithoogte 43 cm, tot rugleuning 74 cm 

zitdiepte tot rug 53 cm 

totale zitdiepte 82 cm

    

zitelement inclusief onderstel   

940/10   zitelement 80 cm zonder rug     

940/11   zitelement 80 cm met rug 80 cm      

940/12   zitelement 80 cm met rug links 60 cm     

940/13   zitelement 80 cm met rug rechts 60 cm     

942/10   zitelement 100 cm zonder rug      

942/11   zitelement 100 cm met rug 100 cm     

942/12   zitelement 100 cm met rug links 60 cm     

942/13   zitelement 100 cm met rug rechts 60 cm     

942/14   zitelement 100 cm met rug links 80 cm     

942/15   zitelement 100 cm met rug rechts 80 cm     

942/16   zitelement 100 cm met rug 100 cm en armlegger links     

942/17   zitelement 100 cm met rug 100 cm en armlegger rechts    

 

opties     

onderstel enkelzijdig 160 cm, 200 cm 

onderstel enkelzijdig 240 cm, 300 cm 

onderstel dubbelzijdig 160 cm, 200 cm 

onderstel dubbelzijdig 240 cm, 300 cm 
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Stoffering

MATERIALEN

Wij bieden u de mogelijkheid om ons zitprogramma te laten stofferen in diverse stofsoorten. 

Onze standaard stoffen zijn onderverdeeld in onderstaande stofgroepen.

Overige stoffen op aanvraag

Stofgroep Stofsoort Leverancier Materiaal Slijtweerstand

I Fighter Gabriël 100% Polyester 130.000 martindale

II Step / Step Melange Gabriël 100% Trevira CS 100.000 martindale

 Xtreme Plus Camira 100% Gerecyceld polyester 100.000 martindale

III Fame Gabriël 95% Wools of New Zealand / 5% Polyamide 200.000 martindale

 Remix Kvadrat 90% New wool worsted / 10% Nylon 100.000 martindale

 Stamskin Top Serge Ferrari Polyamide-jersey / imitation leather 120.000 martindale

IV Europost Gabriël 100% Wools of New Zealand 50.000 martindale

 Niroxx Oniro 100% Polyester 75.000 martindale



vandersluis.nl

Vandersluis bv   Beesdseweg 11   4107 LV   Culemborg   The Netherlands   t +31 (0)345 470 090   e info@vandersluis.nl
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