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Ontwerp je eigen bank

Welkom bĳ de Rebellenclub
Wĳ zĳn een club jonge ontwerpers die het helemaal anders doet. Wĳ bouwen onze eigen bĳzondere collecties en
maken die voor iedereen bereikbaar.

We houden van plezier, en niet van ingewikkeld. Daarom zoeken we altĳd naar manieren om het makkelĳker voor
je te maken, zo wordt het inrichten van je huis een stuk leuker!

Betaalbaar design!
Wĳ vinden het belangrĳk dat je een goed product krĳgt tegen een leuke prĳs. De Rebellenclub banken hebben
een vaste prĳs per opstelling, inclusief stof en model naar keuze. Je koopt bĳ ons al een 2-zits bank voor € 899.
Zonder tussenschakels word je bank op de snelste manier bĳ je thuis bezorgd. En thuisbezorging in Nederland
is gratis.

Jĳ bent uniek, je bank ook!
Onze banken zĳn leverbaar in diverse opstellingen, kleuren en stoffen en dus perfect te combineren met de rest
van je interieur. Je kunt kiezen uit een collectie van maar liefst 11 modellen in diverse opstellingen. Van een
compacte 2-zits bank voor in je loft tot een ruime hoekbank waarop je met de hele familie kunt genieten van een
avondje Netflix. En het leuke: je stelt je ideale bank helemaal zelf samen in een aantal eenvoudige stappen.

Bekĳk alvast jouw droombank in 3D
Door gebruik te maken van de gratis banken configurator op onze website, kan je zelf je bank ontwerpen en
direct het resultaat bekĳken in 3D. Zo kan je vooraf al zien hoe je ontwerp in je interieur past. Met je mobiele
telefoon of tablet kan je jouw eigen designbank door middel van Augmented Reality al in je woonkamer zien.

We helpen je graag
Heb je hulp nodig bĳ het maken van een keuze? Dan ben je van harte welkom in ons Rebellenclub clubhuis bĳ
Nĳhof in Baarn of Mall, The Netherlands in Den Haag of op afspraak bĳ Homestudios in Utrecht. Ook kan je
gratis advies op maat krĳgen van 1 van onze collega’s via telefoon, mail of videochat. We helpen je graag bĳ het
maken van de juiste keuze.

Het Rebellenclub Team



Stap 1 Kies je model

Bij de Rebellenclub stel je zelf in een aantal simpele stappen je ideale bank samen. Door gebruik te maken van de gratis banken configurator
op onze website, kan je zelf je bank ontwerpen en direct het resultaat bekijken in 3D.

De Rebellenclub banken hebben een vaste prijs per opstelling, ongeacht je keuze voor model, stof of kleur. Inclusief gratis levering in
Nederland. Woon je in België dan betaal je € 50,- verzendkosten.

Je ideale bank in 3 simpele stappen

Bilbao
p.8

Stockholm
p.26

Sofia
p.18

Oslo
p.16

Lyon + Lyon XL
p.12 + 14

Malmö
p.10

Sevilla
p.24

Porto
p.20

Siena
p.22

Toulon
p.17

Tallin
p.28
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Stap 2 Kies je opstelling
Heb je veel ruimte, dan kun je best dromen van een bank met chaise longue of een hoekbank. Heb je een compactere woning, dan past een
klassieke 2- of 3-zitsbank meestal beter bij je huis. Hieronder vind je de meest populaire opstellingen. In deze brochure hebben we bij elk model
aangegeven in welke opstellingen ze beschikbaar zijn. Alle hoekbanken zijn in een linker- en rechteruitvoering leverbaar. Op de pagina's 35,
36 & 37 vind je een handig overzicht van alle banken inclusief afmetingen per opstelling.

3-Zits

€ 1199,-

3,5-Zits

€ 1299,-

4-Zits

€ 1499,-

2,5-Zits

€ 999,-

2-Zits

€ 899,-

Fauteuil

€ 599,-

Hocker

€ 399,-

Bank met Chaise longue (l/r)

2,5-Zits + CL € 1499,-
3-Zits + CL € 1599,-
3,5-Zits + CL € 1699,-
4-Zits + CL €1799,-

Chaise Lonque XL + €100,-

2,5-Zits + Hoek € 1799,-
3-Zits + Hoek € 1899,-
3,5-Zits + Hoek €1999,-
4-Zits + Hoek €2099,-

Bank met Hoekeiland (l/r)

U-Opstelling +2,5-Zits € 1999,-
U-Opstelling + 3-Zits € 2199,-
U-Opstelling + 4-Zits € 2399,-

U-opstelling (l/r)

Alle stoffen uit onze collectie zijn toepasbaar op onze
banken. Wij vinden het belangrijk dat jij de bank kiest die bij
je past. De prijs blijft dan ook gelijk ongeacht je keuze.
Lees op pagina’s 31 t/m 34 meer over de verschillende
stofsoorten en eigenschappen.

Stap 3 Kies je stof en kleur
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Vinden wat
je niet zocht.

Jij bent uniek, je bank ook!
Met de banken configurator stel je in een aantal simpele stappen je ideale bank samen.
De Rebellenclub banken hebben een vaste prijs per opstelling, ongeacht je keuze voor
model, stof en kleur. Je bank wordt speciaal op maat voor je gemaakt in onze Europese
fabriek. Na zo’n 6 - 10 weken* bezorgen we de bank gratis bij je thuis.
Download de Rebellenclub Banken Brochure, voor aanvullende informatie over de
beschikbare modellen, opstellingen en stoffen.

SCAN DE QR-CODE
EN BEGIN MET HET
ONTWERPEN VAN
JOUW EIGEN BANK
OF FAUTEUIL!

*Let op; levertijden van onze banken kunnen veranderen door onverwachte omstandigheden. Vraag het winkelpersoneel of kijk op onze website voor de actuele levertijden.
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Zo kies je de ideale bank
Welke grootte moet je kopen, welk design, welk model en welke kleur? Het is niet
altijd eenvoudig om de ideale bank te kiezen. Daarom helpen wij je graag bij het
samenstellen en het vinden van de ideale bank. In deze brochure vind je veel tips.
Ook kan je gebruik maken van onze online configurator. Kom je er niet uit? Mail of
bel ons of kom langs bij Nijhof in Baarn, The Mall of Netherlands Den Haag of
Homestudio’s Utrecht (alleen op afspraak). We helpen je graag!

Hoe groot moet je bank zijn?
Heb je veel ruimte, dan kun je best dromen van een bank met chaise longue of
een hoekbank. Heb je een compactere woning, dan past een klassieke 2- of 3-
zitsbank meestal beter bij je huis.

Heb je een specifiek idee in je hoofd? Onze banken Sevilla en Malmö zijn
modulair. Ons Rebellenclub team in Baarn of Den Haag kan je alles vertellen over
de mogelijkheden.

Bank met Chaise Longue
De populaire combinatie van ontspanning en prima zitcomfort. Een bank met
Chaise Longue neemt niet zoveel ruimte in, maar biedt nog steeds dezelfde
voordelen van een hoekbank.

Bank met Hoekeiland
Deze bank heeft maar één armleuning en is aan de andere kant open waardoor
het design wat luchtiger is. Een bank met een open einde is niet zo geschikt in
een klein huis of als je een poef of ander element aan je interieur wilt toevoegen.

U-opstelling
Als je veel vloeroppervlak hebt en dat graag wilt vullen met een grote bank,
waarop je ruimte hebt voor het hele gezin, dan is een U-opstelling voor jou de
juiste keuze. De U-opstelling is geschikt voor grote ruimtes, grote gezinnen en
huizen waar altijd veel mensen over de vloer komen.



Een beetje
opvallen
en staan,
that’s it!
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REBELLENCLUB BANK

Bilbao

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR koudschuim, Fiberfill.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Afmetingen
Diepte: 88 cm
Hoogte: 82 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 46 cm
Armleuning: 6 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 35)

Alles over de bank Bilbao
De Bilbao is een echte Rebellenclub bank! Zijn stoere uitstraling en comfortabele zitting maken deze bank favoriet. Een mooi detail is het
doorgestikte patroon in de zitting. Dat maakt het design net even anders dan dat je gewend bent. Je maakt jouw woonkamer pas echt
compleet door de bank aan te vullen met de Bilbao fauteuil. Dezelfde uitstraling en hetzelfde comfort! De kussens en de zitting blijven goed in
vorm! De bank is eenvoudig schoon te maken door de 2 zitkussens en 2 rugkussens te verwijderen. De mat zwart metalen poten geven de
bank een chique tintje. Helemaal volgens de huidige trend van mat zwart metaal én daardoor perfect te combineren met de moderne stijl!

Beschikbare opstellingen
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-
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REBELLENCLUB BANK

Malmö

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR koudschuim, Fiberfill.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Afmetingen
Diepte: 93 cm
Hoogte: 91 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 48 cm
Armleuning: 23 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 36)

Alles over de bank Malmö
Houd jij ervan om na een lange dag heerlijk op de bank te ploffen, of ben je het type dat de laptop nog even open klapt om de laatste mails
de deur uit te doen? Gooi die benen maar op de bank, want dat heb je wel verdiend na een lange dag! Maar als je dan toch aan de slag
gaat op de laptop, doe dat dan in deze enorme relaxte bank. Dan is werken zo erg nog niet.

De Malmö U-opstelling is trouwens groot genoeg voor je hele familie! Mits je de familie op twee handen kunt tellen natuurlijk! En ideaal voor
als jullie gasten hebben die gezellig een hapje komen eten. Zij kunnen heerlijk plaats nemen op deze relaxte bank. Het voordeel van zo’n
grote U-bank? Het voelt alsof je in een gezellige kring zit, en dat voelt altijd fijn en vertrouwt.

Fijne tip voor als je de bank gemakkelijk wilt onderhouden: de rugkussens liggen los op de bank. Dat betekent dat je in een handomdraai
alle kruimels van de kids kunt verwijderen. Ideaal dus!

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-

2-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1399,-
2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1499,-
3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-

2-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1699,-
2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-

2-Zits + Chaise Longue + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
2,5-Zits + Chaise Longue + Hoekeiland (L/R) € 1999,-
3-Zits + Chaise Longue + Hoekeiland (L/R) € 2199,-

De Malmö bank is ook zelf samen te stellen door middel van losse modules. Deze modules klikken gemakkelijk aan elkaar, waardoor jij
gemakkelijk jouw bank naar wens kan samen stellen. Heb je hulp nodig bij het maken van een keuze? Dan ben je van harte welkom in ons
Rebellenclub clubhuis bij Nijhof in Baarn, The Mall of The Netherlands Den Haag of Homestudio’s Utrecht (alleen op afspraak).
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REBELLENCLUB BANK

Lyon

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR 3032 koudschuim
Rugleuning: Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber.

Afmetingen
Diepte: 105 cm
Hoogte: 86 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 38 cm
Armleuning: 24 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 36)

Alles over de bank Lyon
Een absolute loungebank met een luxe uitstraling! Lyon zorgt ervoor dat jij helemaal kan ontspannen. De kussens zijn royaal van vorm en
van goede kwaliteit.

Wat maakt deze loungebank nou zo bijzonder? De brede kussens zorgen ervoor dat je met je hele familie lekker kunt hangen op de bank.
Er zijn veel verschillende opstellingen beschikbaar, zo past de bank altijd in je interieur. De bank heeft zachte en goed gevulde kussens waar
je op kunt zitten of liggen. Het is niet alleen erg praktisch, maar geeft ook direct een luxe uitstraling aan de bank. De Lyon is ook als XL-
variant te verkrijgen, deze heeft als extra optie een zij-element. Dit element is een verlengstuk van je bank en zit aangrenzend aan de
armleuningen.

De poten zijn van zwart metaal. De vormgeving van deze slede poot is uniek. De poten zijn een onderdeel van het ontwerp en geven een
prachtige uitstraling aan deze bank. De kussens zijn afgewerkt met een subtiele bies.

Beschikbare opstellingen
Fauteuil € 599,-

2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-
3,5-Zits € 1299,-

2,5-Zits + Chaise Longue Deluxe (L/R) € 1599,-
3-Zits + Chaise Longue Deluxe (L/R) € 1699,-
3,5-Zits + Chaise Longue Deluxe (L/R) € 1799,-
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REBELLENCLUB BANK

Lyon XL

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR 3032 koudschuim
Rugleuning: Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber.

Afmetingen
Diepte: 105 cm
Hoogte: 86 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 34 cm
Armleuning: 24 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 36)
Breedte zij-element: 40cm

Hetzelfde comfort als de Lyon maar met een unieke toevoeging
Wat maakt deze versie van de Lyon nou zo bijzonder? De Lyon XL beschikt aan beide kanten over een extra zij-element. Ideaal om wat
magazines op kwijt te kunnen of een woonaccessoire. Dit element is een verlengstuk van je bank en zit aangrenzend aan de armleuningen
en heeft een breedte van 40cm. Het is een zacht en goed gevuld kussen waar je op kunt zitten. Zo creëer je een extra flexibele zit bij de
bank. Als extra kan je ook een houten tray bestellen voor op dit element. Handig voor een lekkere kop koffie of thee. De brede kussens
zorgen ervoor dat je met je hele familie lekker kunt hangen op de bank. Er zijn veel verschillende opstellingen beschikbaar, zo past de bank
altijd in je interieur.

De poten zijn van zwart metaal. De vormgeving van deze slede poot is uniek. De poten zijn een onderdeel van het ontwerp en geven een
prachtige uitstraling aan deze bank. De kussens zijn afgewerkt met een subtiele bies.

Beschikbare opstellingen
2,5-Zits XL € 1099,-
3-Zits XL € 1199,-
3,5-Zits XL € 1299,-

2,5-Zits + Chaise Longue XL (L/R) € 1699,-
3-Zits + Chaise Longue XL (L/R) € 1799,-
3,5-Zits + Chaise Longue XL (L/R) € 1899,-
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REBELLENCLUB BANK

Oslo

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, Comfortabel schuim, Fiberfill.
Rugleuning: HR koudschuim, Fiberfill.

Afmetingen
Diepte: 93 cm
Hoogte: 80 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 45 cm
Armleuning: 14 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 35)

Alles over de bank Oslo
Een bank die net even anders is! Dat is Oslo, hij oogt vriendelijk en nodigt je uit om heerlijk te komen loungen. Door zijn comfortabele en
mooi afgeronde hoeken voelt het alsof je wordt omarmt door de bank.

Oslo doorbreekt de rechtlijnigheid die vaak in een woning aanwezig is. Door de bolle en ronde afwerkingen creëert deze stoel een
aangenaam gevoel in jouw interieur!

Bank Oslo heeft een fijne zithoogte en een comfortabele diepte. Ideaal dus om een fijn boek te lezen, maar ook om een goed gesprek te
voeren. Liever je favoriete serie kijken met de benen omhoog? Verleng jouw bank door een hocker in dezelfde stoffering aan te schuiven. Je
kunt je opstelling ook combineren met een Oslo fauteuil. Dezelfde uitstraling en hetzelfde comfort!

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-

2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
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REBELLENCLUB BANK

Toulon

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Gevuld T-30 sschuim icm een laag geraspte

schuimvulling met polyester silliconenvulling.
Rugleuning: Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber.

Afmetingen
Diepte: 105 cm
Hoogte: 82 cm
Zitdiepte: 65 cm
Zithoogte: 45 cm
Armleuning: 30 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 36)

Alles over de bank Toulon
Bank Toulon is een grote bank met veel kussens. De stevige kussens zorgen ervoor dat je heerlijk in deze bank kunt zitten en liggen! De
kussens in de rug lopen hoger door. En geven daardoor dus extra veel comfort. De bank heeft geen zichtbare poten. Deze bank is dus echt
een statement in je interieur! En natuurlijk kun je je eigen stof uitkiezen.

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-

2-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1399,-
2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1499,-
3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-

2-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1699,-
2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-

2-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €1899,-
2,5-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €1999,-
3-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €2199,-
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REBELLENCLUB BANK

Sofia

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, Comfortabel schuim, Fiberfill.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Afmetingen
Diepte: 87 cm
Hoogte: 84 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 48 cm
Armleuning: 12 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de bank Sofia
Strak en modern dat is de Sofia bank. De naden van de bank zijn wat grover afgewerkt. Dat maakt Sofia origineel en net even anders. De
contouren van de bank worden benadrukt en geven een speelse twist. Ben jij het type dat van een bank houdt of ga je liever voor een fauteuil?
Of twijfel je? De opstelling kun je aanvullen met een Sofia fauteuil. Dezelfde uitstraling en hetzelfde comfort!

De bank heeft poten in de kleur Smoked Chrome.

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-
3,5-Zits € 1299,-
4-Zits € 1399,-

2-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1399,-
2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1499,-
3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-

2-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1699,-
2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-

2,5-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €1999,-
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REBELLENCLUB BANK

Porto

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, Comfortabel schuim, Fiberfill.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Ametingen
Diepte: 88 cm
Hoogte: 83 cm
Zitdiepte: 53 cm
Zithoogte: 48 cm
Armleuning: 17 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 35)

Alles over de bank Porto
De Porto is een fraaie bank. Subtiel qua vormgeving en elegant door zijn formaat. De zwart metalen poten geven de bank een stoere uitstraling.
Bank Porto heeft een fijne zithoogte en een comfortabele diepte. Ideaal dus om een goed boek te lezen, maar ook om een goed gesprek te
hebben. Liever je favoriete serie kijken met de benen omhoog? Verleng jouw bank door een hocker in dezelfde stoffering aan te schuiven.

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-

P. 20



P. 21



REBELLENCLUB BANK

Siena

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, Comfortabel schuim, Fiberfill.
Rugleuning: Foam vlokken, HCS fiber, Fiberfill.

Afmetingen
Diepte: 85 cm
Hoogte: 80 cm
Zitdiepte: 54 cm
Zithoogte: 45 cm
Armleuning: 18 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 35)

Alles over de bank Siena
Siena kenmerkt zich door een kubistische-en hoekige vormgeving. De zittingen van de bank worden gescheiden door een mooie naad in de
kussens. Én daarmee accentueren ze de strakke vormgeving. De stof op de hoeken is grover afgewerkt en geeft een stoere touch aan de
bank.

Durf jij een gok te wagen in je interieur en wil jij voor een andere vorm gaan? Durf te spelen met verrassende vormen. Het hoekeiland zorgt
ervoor dat jij nog steeds languit op de bank kunt liggen, maar ook heerlijk een magazine kunt lezen.

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-

2-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1699,-
2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
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REBELLENCLUB BANK

Sevilla

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR 3032 koudschuim, Geraspte

schuimvulling, Polyester sillicone fiber
Rugleuning: Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber.

Afmetingen
Diepte: 90 cm
Hoogte: 86 cm
Zitdiepte: 55 cm
Zithoogte: 49 cm
Armleuning: 11 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de bank Sevilla
Een tijdloze designbank met een moderne touch! Dat is bank Sevilla. Dit fijne model is royaal van vorm door zijn grote kussens en zit ook
nog eens erg lekker! Door het slanke frame en de goed gevulde kussens kun jij lekker languit op deze bank liggen.

De armleuningen zijn laag en smal. Dit creëert het gevoel van een relaxte houding, waardoor je helemaal kunt ontspannen. En daardoor
houd je extra veel zitruimte over! De kussens zijn afgewerkt met een subtiele bies.

De poten zijn van zwart metaal. De zithoogte is 49 cm, de zitdiepte is 55 cm en de hoogte van de armleuningen is 66 cm.

Je kunt je bank helemaal zelf samenstellen. Zo kies je een stof naar wens. Een stof die bij jou en je interieur past! We bieden je de
mogelijkheid om bij ons je eigen unieke bank zelf samen te stellen.

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-
4-Zits € 1399,-

2-Zits + Chaise Longue Deluxe (L/R) € 1499,-
2,5-Zits + Chaise Longue Deluxe (L/R) € 1599,-
3-Zits + Chaise Longue Deluxe (L/R) € 1699,-
4-Zits + Chaise Longue Deluxe(L/R) € 1799,-

2-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1699,-
2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
4-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1999,-

2-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €1899,-
2,5-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €1999,-
3-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €2199,-
4-Zits U-Opstelling + Hoekeiland (L/R) €2399,-
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REBELLENCLUB BANK

Stockholm

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR koudschuim, Fiberfill.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Afmetingen
Diepte: 87 cm
Hoogte: 85 cm
Zitdiepte: 53 cm
Zithoogte: 45 cm
Armleuning: 10 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 35)

Alles over de bank Stockholm
Heb je een avondje Netflixen in de planning staan? Dan is hoekbank Stockholm de ideale plek! Stockholm zorgt ervoor dat je heerlijk onderuit
kunt liggen. We hebben ons laten inspireren door de Scandinavische vormgeving; eenvoud en comfort.

De bank heeft een fijne zithoogte en een comfortabele diepte. De kussens hebben een mooie ronding waardoor de bank een comfortabele
zitting heeft. De kussens zijn uitneembaar, ideaal met schoonmaken.

Beschikbare opstellingen
Hocker € 399,-
Fauteuil € 599,-

2-Zits € 899,-
2,5-Zits € 999,-
3-Zits € 1199,-

2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1499,-
3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-

2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1799,-
3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
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REBELLENCLUB BANK

Tallin (Limited Edition)

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Nosag veren, HR koudschuim.
Rugleuning: Granulated schuim.

Afmetingen
Diepte: 84 cm
Hoogte: 80 cm / 84cm (draaifauteuil)
Zitdiepte: 61 cm
Zithoogte: 44 cm
Armleuning: 16 cm (breedte)
Breedte: Verschillend per opstelling (pagina 35)

Alles over de bank Tallin
Het design van de Tallin is omgeven door een zachte belijning. De volumineuze vormen staan centraal. Het design is tijdloos en tegelijkertijd
klassiek. De bank valt daardoor goed te combineren met verschillende stijlen. En komt helemaal tot zijn recht door zacht kleurgebruik. In een
vloeiende vorm loopt de zitting door in de rug. Als je op de bank zit, wordt je als ware omarmt door het ontwerp.

Tallin is verkrijgbaar als bank, daybed en fauteuil. Het is mogelijk om de fauteuil te bestellen als draaifauteuil. De bank heeft kleine ronde pootjes
aan de onderzijde, waardoor de vloer beschermt blijft. Leverbaar in verschillende stoffen en kleuren. Van velours, tot aan geweven stoffen. Ook
verkrijgbaar in een bouclé stof. Laat je inspireren door onze stylistes.

Beschikbare opstellingen
Fauteuil € 749,-
Draaifauteuil € 849,-

Daybed € 1199,-
2-Zits € 1299,-
3-Zits € 1499,-

Styliste Anne

DEZE BANK IS EXCLUSIEF GESELECTEERD DOOR ONZE STYLISTE ANNE.
EN BEHOORT TOT DE LAATSTE TRENDS. DIT MODEL VALT HELEMAAL
SAMEN MET DE TREND VAN ORGANISCHE VORMEN. DAAROM HEEFT
ONZE STYLISTE ANNE EEN COLLECTIE SAMENGESTELD IN ORGANISCHE
VORMEN EN ZACHTE MATERIALEN.
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De club van
de frisse
ideeën.

Maak je eigen Moodboard!
Onze nieuwste tool; de moodboard app

Wil je sfeer creëren in je eigen huis. Ga dan zelf aan de slag met onze moodboard app,
zo kun jij gelijk zien welke sfeer en stijl bij jou thuis passen.

Log in op onze website en stel jouw eigen moodboard samen in een paar klikken! Zo
verzamel jij je favoriete Rebellenclub items op één plek! Handig en overzichtelijk. Ook
kun je mooie kleuren toevoegen van je wanden. En bijvoorbeeld een staal van je nieuwe
vloer. Zo stel je je eigen stijl en sfeer samen!

SCAN DE QR-CODE
EN BEGIN MET HET
MAKEN VAN JOUW
PERSOONLIJKE
MOODBOARD.
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Styliste Anne
Homestudio’s

Online & op locatiie

Styliste Nina
Homestudio’s

Utrecht

Styliste Tess
Woonwarenhuis
Nijhof Baarn

Styliste Nikki
Westfield Mall of
the Netherlands
Leidschendam

Gratis Stylingadvies
Onze stylistes adviseren je graag over het opnieuw inrichten van je
huis. Ze helpen je graag met het kiezen van de juiste meubelen en
kunnen je ook adviseren over stoffen en kleurgebruik. Ook geven ze
antwoord op jouw woonvragen, omzoomd van je huis een fijn thuis
te maken. Vanzelfsprekend is dit alles helemaal vrijblijvend.

Wat kun je verwachten?
• Een 1 op 1 styling advies door 1 van onze stylistes.
• Op afspraak, dus je hebt een uur de tijd voor een inspirerend
gesprek en advies voor jullie (t)huis.

• Bekijk (een deel van) onze collectie.
• Koffie, Thee en een goed gesprek.
• Gratis parkeren.

PLAN HIER JOUW GRATIS
STYLINGADVIES MET ÉÉN
VAN ONZE STYLISTES.

Locaties
Je bent van harte welkom op 1 van onze locaties in Baarn,
Leidschendam of Utrecht. Parkeren is gratis en alle locaties liggen
dichtbij de snelweg en zijn prima bereikbaar met het OV. Even geen
zin om te reizen? Je kan ook kiezen voor een online adviesgesprek
via Teams of Zoom.

Onze stylistes
Onze stylisten hebben veel ervaring en weten van iedere ruimte iets
moois te maken. Onze passie om mooie producten te creëren,
kunnen we nu samenbrengen en toepassen bij je thuis in de vorm
van een interieuradvies.

Ben je op zoek naar een bepaalde sfeer in huis? Wil je meer
contrast of zoek je juist een kleur die verbinding creëert tussen de
overgang van keuken naar woonkamer? Of hebben jij en je partner
een totaal verschillende smaak? Geen vraag of wens is ons te gek
om aan de slag te gaan!

Leidschendam

Utrecht

Baarn
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Stoffen collectie

Welke stof past bij mij?
Meubelstoffen zijn er in vele soorten en uitvoeringen, elk met zijn eigen kenmerken en eigenschappen. In onze collectie vind je 4 soorten
stoffen: Geweven stof, Recycle leer & Velours. Op pagina 31 t/m 34 lees je meer over de volgende stoffen.

Je kan zelf eenvoudig zien welke stof het beste bij je woonsituatie past. Martindale, lichtechtheid en pilling zeggen namelijk iets over de
duurzaamheid van een stof.

Martindale
Martindale meet de slijtvastheid van een
stof. Bij normaal dagelijks gebruik is een
slijtvastheid van 10.000 meer dan genoeg.

Wij hebben ervoor gekozen om stoffen te
selecteren met een hogere Martindale. Zo is
de velourstof Adore zelfs geschikt voor
publieke ruimtes zoals lobby’s, luchthavens
en bibliotheken. Heb je specifieke vragen?
Laat je dan uitgebreid adviseren door 1 van
onze collega’s.

Pilling
Een pil is een klein bolletje vezels dat
ontstaat door slijtage of wrijving en is een
normaal fenomeen. Na levering zal er altijd
wat natuurlijke pilling ontstaan totdat de
overtollige vezels zijn verdwenen.

Pilling wordt aangegeven op een schaal van
1 tot 5. Bij het hoogste cijfer heb je het
minste kans op pilling of losse vezels. Voor
dagelijks tot intensief gebruik raden we een
pilling van minimaal 3-4 aan.

Lichtechtheid
Er is een internationale beoordelingsschaal
van 1 tot 8. Hoe hoger de lichtechtheid, hoe
beter de stof tegen zonlicht kan. We raden
je aan om een stof met een lichtechtheid
van minimaal 4 te kiezen.

Een toename van 1 punt betekent dat de
lichtechtheid wordt verdubbeld. Het duurt
dan 2x keer zo lang voordat de stof gaat
vervagen. Goed om te weten: Het is
technisch niet mogelijk om stoffen te
vervaardigen die niet verkleuren.
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*De afbeeldingen van de kleuren per stof zijn in volgorde afgebeeld, zoals deze in de tekst 'beschikbare kleuren' zijn opgesomd.

Chrono
Martindale: 27.000 toeren
Pilling: Klasse 6
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 94 Cinnamon, 84 Clay, 180 Dolphin,
123 Espresso, 66 Graphite, 55 Green, 65 Grey, 60 Light Grey,
10 Liver, 158 Niagara, 167 Zinc

Bull (Micro leer)
Martindale: 32.000 toeren
Pilling: Klasse 8
Lichtechtheid: 3 - 4

Beschikbare kleuren: 67 Antracite, 15 Brown, 09 Camel,
16 Caramel, 28 Cognac, 48 Dark Blue, 18 Dark Brown,
162 Forest, 66 Graphite, 65 Grey, 156 Hunter, 10 Liver, 59 Moss,
158 Niagara

Bloq
Martindale: 25.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 67 Antracite, 05 Beige, 15 Brown, 48 Dark
Blue, 193 Eucalyptus, 162 Forest, 65 Grey, 60 Light Grey, 50 Mint,
158 Niagara, 12 Taupe, 108 Wood, 167 Zinc

Adore (Velours)
Martindale: 88.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4

Beschikbare kleuren: 67 Antracite, 05 Beige, 166 Blossom,
92 Blush, 81 Coffee, 28 Cognac, 126 Copper, 68 Grey Dark,
180 Dolphin, 102 Ecru, 162 Forest, 132 Gold, 96 Hazel, 156
Hunter, 10 Liver, 59 Moss, 01 Natural, 158 Niagara, 56 Petrol,
149 Steel
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Nika
Martindale: >100.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 67 Antracite, 15 Brown, 55 Green, 65 Grey,
60 Light Grey, 06 Mustard, 169 Onyx, 47 Royal Blue, 12 Taupe, 192
Wenge

Porta
Martindale: 70.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 40 Ash Grey, 05 Beige, 15 Brown,
126 Copper, 68 Dark Grey, 162 Forest, 49 Navy, 115 Light Brown,
06 Mustard, 158 Niagara, 169 Onyx, 167 Zinc

Rate
Martindale: 100.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 10 Liver, 68 Dark Grey, 167 Zinc,
206 Thyme, 156 Hunter, 158 Niagara, 96 Hazel, 108 Wood,
40 Ash Grey, 116 Bronze

Unit
Martindale: 35.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 143 Aqua, 67 Antracite, 15 Brown, 68 Dark
Grey, 153 Denim, 168 Plumb, 88 Turtle, 113 Sesame, 181 Stone,
12 Taupe
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Silent
Martindale: 50.000 toeren
Pilling: Klasse 6
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 67 Antracite, 116 Bronze, 66 Graphite,
60 Light grey, 149 Steel, 12 Taupe, 88 Turtle, 108 Wood

Alpine
Martindale: 75.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 101 ivory, 01 natural, 149 steel, 15 brown, 18
darkbrown, 65 grey, 169 onyx

Zorgeloos genieten van je Rebellenclub Fauteuil, Bank
of Eetkamerstoelen

Geweven Stof
Een geweven stof bestaat uit een
combinatie van draden. Door middel
van het weven van deze hele lengte-
en breedtedraden ontstaat dit
materiaal voor jouwmeubel. De
stoffen bestaan vaak uit één of
meerdere materialen, zoals katoen,
wol, linnen of polyester.

Velours
Wij hebben gekozen voor meubelstof
Adore. Dit is een mooie gebreide
velours en heeft daardoor een zeer
rijke uitstraling. De stof is
waterafstotend en vlekwerend. De stof
heeft een zeer hoge kwaliteit. Adore is
in veel verschillende kleuren leverbaar.

Recycle Leer
Recycle Leer is opgebouwd uit twee
materialen: de onderlaag bestaat uit
gerecycled echt leer wat zorgt voor de
natuurlijke en unieke uitstraling. Het
leer wordt beschermd door een
polyester afdeklaag welke
oneffenheden voorkomt en waardoor
het een stevige combinatiestof wordt.

IPROTECT Service
Bij de Rebellenclub vinden we het belangrijk dat je zo lang
mogelijk geniet van je aankoop. Daarom zijn we een
samenwerking aangegaan met Oranje Furniture Care en
bieden we het ‘IProteqt’ programma aan op al onze
banken.

Je nieuwemeubel gegarandeerd goed beschermen
tegen vlekken en vijf jaar lang gratis professionele hulp
aan huis in het geval van vlekken en eventuele andere
problemen? Kies dan voor iProteqt service. Dan ontvang je
samenmet je nieuwe zitmeubel ook een complete
verzorgingsset om je nieuwemeubel in topconditie te
houden. Dé ideale en gemakkelijke manier om je nieuwe
zitmeubel zelf goed te beschermen tegen vlekken mét vijf
jaar service en garantie.

Bestel samenmet je nieuwe zitmeubel de juiste iProteqt
set. De volgende sets zijn beschikbaar:
• Hocker, Fauteuil of eetkamerstoelen €35,-
Deze set is geschikt voor 1 Hocker, 1 Fauteuil óf voor 2
eetkamerstoelen. Bestel je twee fauteuils of hockers?
Dan heb je dus twee sets nodig.

• Rechte bank €99,95
Deze set is geschikt voor 1 rechte zitbank.
• Hoekbank €174,95
Deze set is geschikt voor een bank met een Hoekeiland,
met Chaise Longue of een U-Opstelling.
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Beschikbare opstellingen
per model bank
Ben je op zoek naar een bank? Meet van tevoren wat er mogelijk is en hoe groot de bank mag zijn. Per model zijn de afmetingen
verschillend. Daarom hebben wij speciaal voor jou dit overzicht gemaakt. Handig om te weten: Alle hoekbanken zijn leverbaar in een linker-
en rechteropstelling. We gaan uit van het vooraanzicht.

Bilbao
Algemene afmetingen
Diepte: 88cm Breedte armleuning: 6cm
Hoogte: 82cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 46cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 132cm

Fauteuil

B: 72cm B: 162cm

2,5-Zits

B: 192cm

3-Zits

Tallin
Algemene afmetingen
Diepte: 84cm Breedte armleuning: 16cm
Hoogte: 80cm
Zitdiepte: 61cm
Zithoogte: 44cm

Specifieke afmetingen per opstelling

Daybed

B: 193cm

Fauteuil

B: 92cm B: 154cm

2-Zits

B: 206cm

3-Zits

Porto
Algemene afmetingen
Diepte: 88cm Breedte armleuning: 17cm
Hoogte: 83cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 48cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 132cm

Fauteuil

B: 72cm

B: 162cm

2,5-Zits

B: 192cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 60cm

Oslo
Algemene afmetingen
Diepte: 88cm Breedte armleuning: 14cm
Hoogte: 83cm
Zitdiepte: 53cm Diepte Hoekeiland: 207cm
Zithoogte: 48cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 146cm

Fauteuil

B: 86cm

B: 176cm

2,5-Zits

B: 206cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 60cm

2,5-Zits + Hoek

B: 248cm

3-Zits + Hoek

B: 278cm

Siena
Algemene afmetingen
Diepte: 85cm Breedte armleuning: 18cm
Hoogte: 80cm
Zitdiepte: 54cm Diepte Hoekeiland: 208cm
Zithoogte: 45cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 156cm

Fauteuil

B: 96cm

B: 186cm

2,5-Zits

B: 216cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 60cm

2,5-Zits + Hoek

B: 251cm

2-Zits + Hoek

B: 221cm

3-Zits + Hoek

B: 281cm

Stockholm
Algemene afmetingen
Diepte: 87cm Breedte armleuning: 10cm
Hoogte: 85cm
Zitdiepte: 53cm Diepte Chaise Longue: 154cm
Zithoogte: 45cm Diepte Hoekeiland: 208cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 156cm

Fauteuil

B: 96cm

B: 186cm

2,5-Zits

B: 216cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 60cm

2,5-Zits + Hoek

B: 251cm

3-Zits + Hoek

B: 281cm

2,5-Zits + CL

B: 248cm

3-Zits + CL

B: 271cm
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Malmö
Algemene afmetingen
Diepte: 93cm Breedte armleuning: 23cm
Hoogte: 91cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Chaise Longue: 153cm
Zithoogte: 48cm Diepte Hoekeiland: 212cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 166cm

Fauteuil

B: 106cm

B: 196cm

2,5-Zits

B: 226cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 60cm

2,5-Zits + Hoek

B: 261cm

2-Zits + Hoek

B: 231cm

3-Zits + Hoek

B: 291cm

2,5-Zits + CL

B: 265cm

2-Zits + CL

B: 235cm

3-Zits + CL

B: 295cm

U-Opstelling
icm 2-Zits

B: 300cm

U-Opstelling
icm 2,5-Zits

B: 330cm

U-Opstelling
icm 3-Zits

B: 360cm

Toulon
Algemene afmetingen
Diepte: 105cm Breedte armleuning: 30cm
Hoogte: 82cm
Zitdiepte: 65cm Diepte Chaise Longue: 195cm
Zithoogte: 45cm Diepte Hoekeiland: 210cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 182cm

Fauteuil

B: 120cm

B: 1200cm

2,5-Zits

B: 229cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 80cm

2,5-Zits + Hoek

B: 288cm

2-Zits + Hoek

B: 272cm

3-Zits + Hoek

B: 318cm

2,5-Zits + CL

B: 280cm

2-Zits + CL

B: 264cm

3-Zits + CL

B: 310cm

U-Opstelling
icm 2-Zits

B: 372cm

U-Opstelling
icm 2,5-Zits

B: 388cm

U-Opstelling
icm 3-Zits

B: 418cm

Lyon XL
Algemene afmetingen
Diepte: 105cm Breedte armleuning: 24cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Chaise Longue: 197cm
Zithoogte: 38cm

Specifieke afmetingen per opstelling

B: 310cm (!)

3-Zits

B: 290cm (!)

2,5-Zits

B: 330cm (!)

3,5-Zits

2,5-Zits + CL

B: 373cm (!)

3-Zits + CL

B: 393cm (!)

3,5-Zits + CL

B: 413cm (!)

Lyon
Algemene afmetingen
Diepte: 105cm Breedte armleuning: 24cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Chaise Longue: 197cm
Zithoogte: 38cm

Specifieke afmetingen per opstelling

Fauteuil

B: 120cm B: 210cm

2,5-Zits

B: 230cm

3-Zits

B: 250cm

3,5-Zits

2,5-Zits + CL

B: 310cm

3-Zits + CL

B: 330cm

3-Zits + CL

B: 350cm
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HR foam
De Rebellenclub banken kunnen geleverd worden met verschillende soorten vullingen. Standaard wordt de bank
voorzien van polyetherschuim vulling of comfort foam.
Een meerwaarde voor een bank is de HR-schuim vulling, deze vulling heeft een hoog herstellend vermogen en een hoge
veerkracht. De kussens herstellen zich daardoor makkelijker in de oorspronkelijk vorm. Dit zorgt voor meer zitcomfort op
de langere termijn. Daarnaast zorgt het ook voor een zachter zitcomfort.

De prijs voor deze optie is 30 euro per zitdeel. Hieronder is de opbouw per opstelling in een overzicht te zien:

HR Foam per opstelling:
Hocker of Fauteuil - 1 maal (€30,-)

Rechte bank(2-Zits) - 2 maal (€60,-)
Rechte bank(2,5- of 3-Zits) - 3 maal (€90,-)
Rechte bank(3,5- of 4-Zits) - 4 maal (€120,-)

2-Zits + Chaise Longue - 3 maal (€90,-)
2,5- of 3-Zits + Chaise Longue - 4 maal (€120,-)
3,5- of 4-Zits + Chaise Longue - 5 maal (€150,-)

2-Zits + Hoekeiland - 3 maal (€90,-)
2,5- of 3-Zits + Hoekeiland - 4 maal (€120,-)
3,5- of 4-Zits + Hoekeiland - 5 maal (€150,-)

U-Opstelling icm 2-Zits - 4 maal (€120,-)
U-Opstelling icm 2,5- of 3-Zits - 5 maal (€150,-)
U-Opstelling icm 3,5- of 4-Zits - 6 maal (€180,-)

Sevilla
Algemene afmetingen
Diepte: 90cm Breedte armleuning: 11cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Chaise Longue: 160cm
Zithoogte: 49cm Diepte Hoekeiland: 202cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 155cm

Fauteuil

B: 80cm

B: 185cm

2,5-Zits

B: 215cm

3-Zits

Hocker

B: 90cm
D: 70cm

2,5-Zits + Hoek

B: 265cm

2-Zits + Hoek

B: 235cm

3-Zits + Hoek

B: 295cm

2,5-Zits + CL

B: 285cm

2-Zits + CL

B: 255cm

3-Zits + CL

B: 315cm

U-Opstelling
icm 2-Zits

B: 335cm

U-Opstelling
icm 2,5-Zits

B: 365cm

U-Opstelling
icm 3-Zits

B: 395cm

B: 260cm

4-Zits

4-Zits + CL

B: 360cm

4-Zits + Hoek

B: 340cm

U-Opstelling icm
4-Zits

B: 440cm

Sofia
Algemene afmetingen
Diepte: 90cm Breedte armleuning: 11cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Chaise Longue: 160cm
Zithoogte: 49cm Diepte Hoekeiland: 202cm

Specifieke afmetingen per opstelling

2-Zits

B: 144cm

Fauteuil

B: 84cm

B: 174cm

2,5-Zits

B: 204cm

3-Zits

B: 219cm

3,5-Zits

Hocker

B: 92cm
D: 65cm

2,5-Zits + Hoek

B: 245cm

2-Zits + Hoek

B: 215cm

3-Zits + Hoek

B: 275cm

2,5-Zits + CL

B: 249cm

2-Zits + CL

B: 219cm

3-Zits + CL

B: 279cm

U-Opstelling
icm 2,5-Zits

B: 365cm

B: 264cm

4-Zits
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We helpen je graag!
Gratis advies op maat
Heb je hulp nodig bij het maken van een keuze? Dan ben je van
harte welkom in ons clubhuis bij Nijhof in Baarn of Mall of The
Netherlands in Den haag. Ook kun je op afspraak bij Homestudio’s
in Utrecht terecht. Je kunt proefzitten op de verschillende modellen.
Ook hebben we stalen van de verschillende stoffen en kleuren op
voorraad. En natuurlijk kan ons team je alles vertellen over de
verschillende mogelijkheden. We helpen je graag bij het maken van
je keuze.

Gratis thuisbezorgd in Nederland
Voor levering word je gebeld door onze partner DutchNed. Levering
zal plaatsvinden binnen een tijdsvak van 2 uur. Dat is wel zo fijn!

De banken worden goed verpakt in een plastic folie en stevig
karton. De poten van je bank zitten in de verpakking en kan je zelf
eenvoudig monteren.

We bieden je de mogelijkheid om tegen een meerprijs van 50 euro
gebruik te maken van 2-mans bezorging door Dutchned. Je
bestelling kan tot maximaal 4 hoog worden afgeleverd met de trap,
mits de woning vrij en toegankelijk is zonder obstakels. Bij
aanwezigheid van een lift wordt de bestelling tot de desbetreffende
verdieping afgeleverd. De producten kunnen worden gemonteerd
en het verpakkingsmateriaal wordt meegenomen.

Bezorging in België kost € 50,- .

Tips voor het onderhoud van je bank
Je bank zal in de loop van de tijd van vorm en uiterlijk veranderen
en heeft daarom liefde en verzorging nodig. We hebben op onze
website de beste tips verzameld over hoe je de levensduur van je
bank kunt verlengen.

Neem gerust contact met ons op
Bezoek ons Rebellenclub clubhuizen. Van maandag tot en met
zondag staat we voor je klaar. Je vindt onze clubhuizen bij Nijhof in
Baarn, The Mall of The Netherlands in Den Haag of Homestudios in
Utrecht. Natuurlijk kun je ons ook bereiken via telefoon: 085-808 81
94 of mail: info@rebellenclub.com

Service afdeling
Voor vragen over leveringen en onderhoud kan je ons bereiken via
service@rebellenclub.com. Op werkdagen reageren we binnen 48 uur.



WE ZIJN EEN CLUB VAN JONGE MENSEN DIE
HET NET EFFE ANDERS DOET.

Bij ons géén dertien in een dozijn oplossingen.
We houden het graag bijzonder en maken onze collecties en
modellen bewust in kleine oplage.

Bij ons ben je geen nummer.
Je weet zelf het beste wat precies bij jou past, daarom geven wij je
alle ruimte om je nieuwe meubel helemaal zelf samen te stellen
zoals jij het mooi vindt. Precies jouw smaak en helemaal op maat
gemaakt.

Vergeet vermoeiende bezoekjes aan de
meubelboulevards.
Bij de Rebellenclub vind je het meteen of je ontwerpt jouw bank
eenvoudig zelf; kies je model, je opstelling en één van onze 150
kleuren en afwerkingen.

De luxe van maatwerk, maar dan niet voor de
hoofdprijs.
Wij doen het wat slimmer. We houden onze voorraad klein en
produceren lekker dicht bij huis in Europa. Mooi design, perfecte
kwaliteit en dat voor een zachte prijs.

Woonwarenhuis Nijhof
Minervaweg 3
3741 GR Baarn Volg ons op social media!

Westfield Mall of The Netherlands
Duindoorn 60
2262 AR Leidschendam

Homestudios (alleen op afspraak)
Proostwetering 31
3543 AB Utrecht

De club
van de
vriendelijke
dwars-
denkers.


