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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.

Lanza 

Een ontvangst,- wacht- of loungeruimte vraagt om een comfortabele fauteuil met een luxe, 

representatieve uitstraling en heerlijk zitcomfort. Vandersluis biedt de oplossing met Lanza. 

Een mooi gevormde en tijdloze fauteuil, voorzien van een minimalistisch ovalen frame, 

naar wens bekleed in stof of leder. Optioneel is Lanza ook verkrijgbaar met een stiknaad, 

voor een nog luxere uitstraling.

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

LANZA
Heerlijk zitcomfort. luxe uitstraling. minimalistisch ovalen frame. 

loungestoel loungestoel met stiknaden

standaard zitting en rug   

loungestoel  zitting en rug gestoffeerd  

buis elips, geëpoxeerd stof of leer 

kunststof doppen 

    

fauteuil zonder armleggers   

930/00   fauteuil glad gestoffeerd   

932/00   fauteuil luxe gestoffeerd met stiknaden in zitting en rug    

opties     

glans chroom onderstel   

parelmat chroom onderstel  

vilt glijdop per stoel 
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930/00

LANZA

930/00 932/00 932/00
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Stoffering

MATERIALEN

Wij bieden u de mogelijkheid om onze stoelen 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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