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Don                     2000 – Gerard van den Berg 
 

Deze fauteuil excelleert in zitcomfort, mede door de hoge rug. De stoel is ontdaan van alle opsmuk en kenmerkt zich 
verder door zijn strakke belijning. De bijpassende pouffe maakt het tot een compleet geheel. 

 

Afmetingen fauteuil (in mm) 
Breedte  720 
Diepte  870 
Hoogte  950 
Hoogte arm 585 
Zithoogte  440 
 

Afmetingen pouffe (in mm) 
Breedte  580 
Diepte  460 
Hoogte  410 
Hoogte arm - 
Zithoogte  - 

 
 
 
 

Technische specificaties 
Frame  Metalen buis 
Vering  No-Sag veren 
Vulling  Vormschuim, bedekt met dacron (100 gr.) 
Zitkussen Het zitkussen is los. Vormschuim, bedekt met dacron (180 gr.) 
Onderstel Slede geborsteld chroom met transparante kunststof glijders met vilt 

Glijders zijn na te bestellen voor € 8,- per model. Neem hiervoor contact op met uw detaillist.  
 

Stoffering  
De Don is verkrijgbaar in alle leersoorten. In Yak is de stoffering voorzien van extra panden. Een overzicht van onze 
verschillende leersoorten vindt u op onze site. 
Uw detaillist kan u uitgebreid adviseren in de keuze voor een bekleding. Stalen van onze unieke leercollectie zijn in de 
winkel aanwezig. Bekleding in stof is eveneens mogelijk.  
 

Advies verkoopprijzen 
Prijzen zijn afhankelijk van de bekledingskeuze en uitvoering. Voor een persoonlijke prijsopgave verwijzen we u graag 
naar één van onze dealers.  
 

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.  

 


