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Ontwerp je e en n

Welkom bij de Rebellenclub
Met de Rebellenclub maken we uniek wonen leuk en betaalbaar! Wij doen het graag
net even anders zodat jij bijvoorbeeld zelf je ideale bank kunt samenstellen. We
produceren deze speciaal voor jou op maat.

Bet lb de i n
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 . onder tussenschakels
word je bank op de snelste manier bij je thuis bezorgd. n thuisbezorging in
ederland is gratis.

ij bent uniek je b nk ook
nze 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 modellen in diverse opstellingen. an een compacte 2 zits bank voor in je loft
tot een ruime hoekbank waarop je met de hele familie kunt genieten van een
avondje et i . n het leuke je stelt je ideale bank helemaal zelf samen in een aantal
eenvoudige stappen.

Bekijk l t jou d oomb nk in
Door gebruik te maken van de gratis banken con gurator op onze website, kan je
zelf je bank ontwerpen en direct het resultaat bekijken in D. o 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 ugmented Realit al in je woonkamer zien.

We el en je
eb je hulp nodig bij het maken van een keuze Dan ben je van harte welkom in ons

Rebellenclub clubhuis bij ijhof in aarn of Mall of he etherlands in Den aag.
ok kan je gratis advies op maat krijgen van van onze collega s via telefoon, mail of

videochat. We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

Het Rebellencl b e
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Kies je mode1

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. oon je in Belgi dan betaal je , verzendkosten.

Rebellenclub ban en

Je ideale ban in i ele a en
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Kies je opste i2

Heb je veel ruimte, dan kun je best dromen van een bankmet 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 3 3 vind je een handig overzicht van
alle banken inclusief afmetingen per opstelling.

3-Zits

€ 999,-

3,5-Zits

€ 1099,-

2,5-Zits

€ 899,-

2-Zits

€ 799,-

Bank met C aise n e (l/r

2,5-Zits + C € 1 99,-
-Zits + C € 1 99,-

2,5-Zits + € 1 99,-
-Zits + € 1799,-

€ 1899,-

- ste in (l/rBank met ekei an (l/r

a te i

€ 5 9,-

ke

€ 9,-

Alle stoffen uit onze collectie zijn toepasbaar op
onze banken. ij vinden het belangrijk dat jij de
bank kiest die bij je past. e prijs blijft dan ook
gelijk ongeacht je keuze. ees op pagina s 2 t m
3 meer over de verschillende stofsoorten en
eigenschappen.

Kies je sto e e3
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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? ail o
bel ons o kom langs in onze shop bij ijho in aarn. We helpen je graag

Hoe groot oet je bank ijn
Heb je veel ruimte, dan kun je best dromen van een bank met chaise longue o een
hoekbank. Heb je een compactere woning, dan past een klassieke o zitsbank
meestal beter bij je huis.

Heb je een specifiek idee in je hoo d? Onze banken evilla en alm zijn modulair.
Ons ebellenclub team in aarn kan je alles vertellen over de mogelijkheden.

ank et aise long e
De populaire combinatie van ontspanning en prima zitcom ort. en bank met
chaise longue neemt niet zoveel ruimte in, maar biedt nog steeds dezel de
voordelen van een hoekbank.

ank et Hoekeiland
Deze bank hee t maar n armleuning en is aan de andere kant open waardoor het
design wat luchtiger is. en bank met een open einde is niet zo geschikt in een
klein huis o als je een poe o ander element aan je interieur wilt toevoegen.

o stelling
ls je veel vloeroppervlak hebt en dat graag wilt vullen met een grote bank, waarop

je ruimte hebt voor het hele gezin, dan is een opstelling voor jou de juiste keuze.
De opstelling is geschikt voor grote ruimtes, grote gezinnen en huizen waar altijd
veel mensen over de vloer komen.



Kom je op me zitten?
Kom naar een van onze locaties om proef te zitten eel e
foto met as ta s om eopmezitten en re ellencl e
verloten el e maan een a o aart t v e ro

p
8



Rebellenclub bank

Bilb

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

Afmetingen
ie te: 88 cm

te: 8 cm
Zit ie te: cm
Zit te: cm
rmleunin : cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling p )

Alles over de an il ao
e ilbao is een echte Rebellenclub bank i n stoere uitstraling en comfortabele zitting maken deze bank favoriet.
en mooi detail is het doorgestikte patroon in de zitting. at maakt het design net even anders dan dat e ge end

bent. e maakt ou oonkamer pas echt compleet door de bank aan te vullen met de ilbao fauteuil. ezelfde
uitstraling en hetzelfde comfort e kussens en de zitting bli ven goed in vorm e bank is eenvoudig schoon temaken
door de zitkussens en rugkussens te ver i deren. e mat z art metalen poten geven de bank een chi ue tint e.
Helemaal volgens de huidige trend van mat z art metaal n daardoor perfect te combineren met de moderne sti l

es i are o stellingen
Fauteuil ,-

- its ,-
, - its 8 ,-
- its ,-
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Rebellenclub bank

Lyon

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zittin : Nosag veren, HR 3032 koudschuim
Ru leunin : Geraspte schuimvulling, Pol ester sillicone er.

Afmetingen
ie te: 0 cm

te: cm
Zit ie te: cm
Zit te: 3 cm
rmleunin : 2 cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de an on
en a solute lounge ank met een lu e uitstraling on zorgt ervoor dat i helemaal kan ontspannen. e kussens
zi n ro aal van vorm en van goede k aliteit.

at maakt deze lounge ank nou zo i zonder e rede kussens zorgen ervoor dat e met e hele familie lekker kunt
hangen op de ank. r zi n veel verschillende opstellingen eschik aar, zo past de ank alti d in e interieur. e ank
heeft zachte en goed gevulde kussens aar e op kunt zitten of liggen. Het is niet alleen erg praktisch, maar geeft
ook direct een lu e uitstraling aan de ank. e on is ook als -variant te verkri gen, deze heeft als e tra optie een
zi -element. it element is een verlengstuk van e ank en zit aangrenzend aan de armleuningen.

e poten zi n van z art metaal. e vormgeving van deze slede poot is uniek. e poten zi n een onderdeel van het
ont erp en geven een prachtige uitstraling aan deze ank.

e zithoogte is 3 cm, de zitdiepte is cm en de hoogte van de armleuningen is cm. e kussens zi n afge erkt
met een su tiele ies.

es i are o stellingen
auteuil ,-

2, - its ,-
3- its ,-
3, - its 0 ,-

2, - its haise ongue (L/ ) 3 ,-
3- its haise ongue (L/ ) ,-
3, - its haise ongue (L/ ) ,-
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Rebellenclub bank

Lyon L

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

Afmetingen
ie te: 105 cm

te: 86 cm
Zit ie te: 55 cm
Zit te: 43 cm
rmleunin : 24 cm (breedte)
ree te: Verschillend per opstelling (pagina 37)

Hetzelfde c mf rt al de n maar met een nie e t e eging
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. 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 zithoogte is 43 cm, de zitdiepte is 55 cm en de hoogte van de armleuningen is 67 cm. De kussens zijn afgewerkt
met een subtiele bies.

e c i are tellingen
2,5-Zits XL € 1099,-
3-Zits XL € 1199,-
3,5-Zits XL € 1299,-

2,5-Zits + Chaise Longue XL (L/ ) € 1599,-
3-Zits + Chaise Longue XL (L/ ) € 1699,-
3,5-Zits + Chaise Longue XL (L/ ) € 1799,-

p.
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Rebellenclub bank

Malm

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

Afmetingen
ie te: 9 cm

te: 9 cm
Zit ie te: cm
Zit te: cm
rmleunin : cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling (pagina 36)

Alles over de an Malm
Houd i ervan om na een lange dag heerli k op de bank te ploffen, of ben e het t pe dat de laptop nog even open
klapt om de laatste mails de deur uit te doen Gooi die benen maar op de bank, ant dat heb e el verdiend na een
lange dag aar als e dan toch aan de slag gaat op de laptop, doe dat dan in deze enorme rela te bank. an is
erken zo erg nog niet..

e alm -opstelling is trou ens groot genoeg voor e hele familie its e de familie op t ee handen kunt tellen
natuurli k n ideaal voor als ullie gasten hebben die gezellig een hap e komen eten. i kunnen heerli k plaats
nemen op deze rela te bank. Het voordeel van zo n grote -bank Het voelt alsof e in een gezellige kring zit, en dat
voelt alti d fi n en vertrou t.

Fi ne tip voor als e de bank gemakkeli k ilt onderhouden de rugkussens liggen los op de bank. at betekent dat e
in een handomdraai alle kruimels van de kids kunt ver i deren. deaal dus

es i are o stellingen
Hocker 9,-

- its 99,-
, - its 99,-
- its 999,-

- its haise ongue (L/ ) 99,-
- its Hoekeiland (L/ ) 99,-
- its haise ongue Hoekeiland (L/ ) 99,-

, - its haise ongue (L/ ) 99,-
, - its Hoekeiland (L/ ) 99,-
, - its haise ongue Hoekeiland (L/ ) 99,-

- its haise ongue (L/ ) 99,-
- its Hoekeiland (L/ ) 99,-
- its haise ongue Hoekeiland (L/ ) 999,-

e alm bank is ook zelf samen te stellen door middel van losse modules. eze modules klikken
gemakkeli k aan elkaar, aardoor i gemakkeli k ou bank naar ens kan samen stellen. Heb e hulp
nodig bi het maken van een keuze an ben e van harte elkom in ons Rebellenclub clubhuis bi Ni hof
in aarn.

p.
13
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NIEUW!
Ontwerp nu ook
je bank in 3D



Rebellenclub bank

Oslo

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

Afmetingen
ie te: 9 cm

te: cm
Zit ie te: cm
Zithoogte: cm
rmleunin : cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de an slo
en bank die net even anders is at is slo, hi oogt vriendeli k en nodigt e uit om heerli k te komen loungen. oor

zi n comfortabele en mooi afgeronde hoeken voelt het alsof e ordt omarmt door de bank.

slo doorbreekt de rechtli nigheid die vaak in een oning aan ezig is. oor de bolle en ronde af erkingen cre ert
deze stoel een aangenaam gevoel in ou interieur

ank slo heeft een fi ne zithoogte en een comfortabele diepte. deaal dus om een fi n boek te lezen, maar ook om
een goed gesprek te voeren. iever e favoriete serie ki kenmet de benen omhoog erleng ou bank door een hocker
in dezelfde stoffering aan te schuiven. e kunt e opstelling ook combinerenmet een slo fauteuil. ezelfde uitstraling
en hetzelfde comfort

es i are o stellingen
Hocker 9,-
Fauteuil 9,-

- its 99,-
, - its 99,-
- its 999,-

, - its Hoekeiland (L/ ) 99,-

p.
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Je kan ook eetkamerstoelen en poefjes met
jouw favoriete stof laten bekleden!
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Rebellenclub bank

Porto

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zittin : Nosag veren, Comfortabel schuim, Fiberfill.
Ru leunin : Granulated schuim, Fiberfill.

Ametingen
ie te: 88 cm

te: 83 cm
Zit ie te: 53 cm
Zit te: 8 cm
rmleunin : cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling (p )

Alles over de ban orto
e orto is een fraaie ban . Subtiel ua vormgeving en elegant door zi n formaat. e z art metalen poten geven de

ban een stoere uitstraling. an orto heeft een fi ne zithoogte en een comfortabele diepte. deaal dus om een goed
boe te lezen, maar oo om een goed gespre te hebben. iever e favoriete serie i en met de benen omhoog
erleng ou ban door een hoc er in dezelfde stoffering aan te schuiven.

es i bare o stellingen
oc er 3 ,-

Fauteuil 5 ,-

- its ,-
,5- its 8 ,-

3- its ,-
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Rebellenclub bank

Sevi

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

schuimvulling, Polyester sillicone fiber
Ru leunin : Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber.

Afmetingen
ie te: 90 cm

te: 86 cm
Zit ie te: 55 cm
Zit te: 49 cm
rmleunin : 11 cm (breedte)
ree te: Verschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de an evilla
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.

es i are o stellingen
Hocker € 349,-
Fauteuil € 549,-

2-Zits € 799,-
2,5-Zits € 899,-
3-Zits € 999,-
4-Zits € 1099,-

2-Zits + Chaise Longue (L/ ) € 1299,-
2,5-Zits + Chaise Longue (L/ ) € 1399,-
3-Zits + Chaise Longue (L/ ) € 1499,-
4-Zits + Chaise Longue (L/ ) € 1599,-

2-Zits + Hoekeiland (L/ ) € 1599,-
2,5-Zits + Hoekeiland (L/ ) € 1699,-
3-Zits + Hoekeiland (L/ ) € 1799,-
4-Zits + Hoekeiland (L/ ) € 1899,-

2-Zits U-Opstelling Hoekzitting links/rechts €1799,-
2,5-Zits U-Opstelling Hoekzitting links/rechts €1899,-
3-Zits U-Opstelling Hoekzitting links/rechts €1999,-
4-Zits U-Opstelling Hoekzitting links/rechts €2099,-

p.
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Rebellenclub bank

So

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zittin : Nosag veren, Comfortabel schuim, Fiberfill.
Ru leunin : Granulated schuim, Fiberfill.

Afmetingen
ie te: 87 cm

te: 84 cm
Zit ie te: cm
Zit te: 48 cm
rmleunin : cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de an o a
Stra en modern dat is de Sofia ban . e naden van de ban zi n at grover afge er t. at maa t Sofia origineel en
net even anders. e contouren van de ban orden benadru t en geven een speelse t ist. en i het t pe dat van een
ban houdt of ga e liever voor een fauteuil f t i fel e e opstelling un e aanvullen met een Sofia fauteuil.
ezelfde uitstraling en hetzelfde comfort

e ban heeft poten in de leur Smo ed Chrome.

es i are o stellingen
oc er 4 ,-

Fauteuil 4 ,-

- its 7 ,-
, - its 8 ,-
- its ,-

, - its oe eiland (L/ ) ,-
- its oe eiland (L/ ) 7 ,-
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Rebellenclub bank

Sien

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

Afmetingen
ie te: 85 cm

te: 80 cm
Zit ie te: 5 cm
Zit te: 5 cm
rmleunin : 8 cm (breedte)
ree te: erschillen per opstelling (pagina 37)

Alles over de an iena
Siena kenmerkt zich oor een kubistische-en hoekige vormgeving. e zittingen van e bank or en geschei en oor
een mooie naa in e kussens. n aarmee accentueren ze e strakke vormgeving. e stof op e hoeken is grover
afge erkt en geeft een stoere touch aan e bank.

urf i een gok te agen in e interieur en il i voor een an ere vorm gaan urf te spelen met verrassen e vormen.
Het hoekeilan zorgt ervoor at i nog stee s languit op e bank kunt liggen, maar ook heerli k een magazine kunt
lezen.

es i are o stellingen
Hocker ,-
Fauteuil 5 ,-

- its ,-
,5- its 8 ,-
- its ,-

- its Hoekeilan (L/ ) 5 ,-

,5- its Hoekeilan (L/ ) ,-

- its Hoekeilan (L/ ) ,-
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NIEUW!
Ontwerp nu ook
je bank in 3D
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Rebellenclub bank

Stockholm

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

Afmetingen
ie te: 8 cm

te: 8 cm
Zit ie te: cm
Zit te: cm
rmleunin : cm (breedte)
ree te: erschillend per opstelling (pagina 37)

Alles over de an to olm
Heb e een avond e Net i en in de planning staan an is hoekbank Stockholm de ideale plek Stockholm zorgt ervoor
dat e heerli k onderuit kunt liggen. e hebben ons laten inspireren door de Scandinavische vormgeving eenvoud en
comfort.

e bank heeft een fi ne zithoogte en een comfortabele diepte. e kussens hebben een mooie ronding aardoor de
bank een comfortabele zitting heeft. e kussens zi n uitneembaar, ideaal met schoonmaken.

es i are o stellingen
Hocker ,-
Fauteuil ,-

- its ,-
, - its 8 ,-
- its ,-

, - its haise ongue (L/ ) ,-
- its haise ongue (L/ ) ,-

, - its Hoekeiland (L/ ) ,-
- its Hoekeiland (L/ ) ,-

p.
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Omdat we thuiskomen in een fijn huis
belangrijk vinden

Interieuradvies
Onze stylisten hebben veel ervaring en weten van iedere ruimte
iets moois te maken. Onze passie voor het creëren van mooie
producten kunnen we nu samenbrengen en toepassen bij jou
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 voor ons te gek om aan de slag te
gaan!

We werken met ervaren stylisten die o.a. hebben gewerkt voor de
Woonbeurs vtwonen Bolia en diverse andere bekende
merken. We zouden het erg leuk vinden om voor je aan de slag te
mogen gaan met een mooi advies!

Je krijgt:
uur advies aan huis
oodboard

dvies voor kleurgebruik
dvies voor indeling
ondelinge inspiratie ideeën
ntwoord op al je vragen
e ontvangt dit advies voor n ruimte of vertrek

en ebellenclub interieuradvies aan huis kost inclusief
btw. e reiskosten binnen een straal van kilometer vanaf

trecht zijn gratis. Buiten een straal van kilometer rekent de
ebellenclub een reiskostenvergoeding van per kilometer.

Besteed je voor ? an ontvang je een gratis interieur
advies. iet in combinatie met andere acties.
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Rebellenclub ban en

Stoffen o e t e

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, Micro Sue e, ec c e eer e ours. Op pagina 28 t/m lees je meer
over de volgende stoffen.

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

Ma ti ale
Martindale meet de slijtvastheid van
een stof. ij normaal dagelijks
gebruik is een slijtvastheid van

. meer dan genoeg.

ij hebben ervoor gekozen om
stoffen te selecteren met een
hogere Martindale. o is de
velourstof dore zelfs geschikt voor
publieke ruimtes zoals lobb s,
luchthavens en bibliotheken. eb je
speci eke vragen aat je dan
uitgebreid adviseren door van onze
collega s.

illi
en pil is een klein bolletje vezels dat

ontstaat door slijtage of rijving en
is een normaal fenomeen. a
levering zal er altijd at natuurlijke
pilling ontstaan totdat de overtollige
vezels zijn verd enen.

illing ordt aangegeven op een
schaal van tot . ij het hoogste
cijfer heb je het minste kans op
pilling of losse vezels. oor dagelijks
tot intensief gebruik raden e een
pilling van minimaal 4 aan.

i te t ei
r is een internationale

beoordelingsschaal van tot 8. oe
hoger de lichtechtheid, hoe beter de
stof tegen zonlicht kan. e raden je
aan om een stof met een
lichtechtheid van minimaal 4 te
kiezen.

en toename van punt betekent
dat de lichtechtheid ordt
verdubbeld. et duurt dan 2 keer
zo lang voordat de stof gaat
vervagen. oed om te eten: et is
technisch niet mogelijk om stoffen
te vervaardigen die niet verkleuren.



Adore (Velours
Martindale: 88.000 toeren
Pilling: Klasse 5
Lichtechtheid: 5

Be chi are le ren: anthracite, beige, blossom, blush,
cognac, copper, coffee, dark grey, dolphin, gold, ecru, hazel,
hunter, liver, moss, natural, niagara, petrol, steel

Amy
Martindale: 40.000 toeren
Pilling: Klasse 3
Lichtechtheid: 5

Be chi are le ren: anthracite, black, brown, dark brown,
espresso, khaki, marsala, rosewood

B o
Martindale: 25.000 toeren
Pilling: Klasse 4 5
Lichtechtheid: 4 5

Be chi are le ren: anthracite, beige, brown, cognac, dark
blue, eucalyptus, forest, grey, light grey, liver, mint, mustard,
niagara, scarlet, taupe, wood, zinc

B ( ro leer
Martindale: 32.000 toeren
Pilling: Klasse 3 4
Lichtechtheid: 3 4

Be chi are le ren: anthracite, beige, brown, camel,
caramel, cognac, hunter, dark blue, dark brown, graphite, grey,
liver, magnolia, moss, niagara, steel, winered
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*De afbeeldingen van de kleuren per f i n in v lg rde afgebeeld al de e in de ek be ikbare kleuren i n pge d



Capulet
Martindale: 30.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 5

Be chi are le ren: capulet, gummetal, nine iron, obsidian,
paloma, phantom, smoked pearl, spice route, taupe grey

R e (Micro su
Martindale: 30.000 toeren
Pilling: Klasse 5
Lichtechtheid: 4

Be chi are le ren: camel, cognac, espresso, forest, graphite,
liver, taupe

p.
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ta
Martindale: 70.000 toeren
Pilling: Klasse 4 - 5
Lichtechtheid: 4 - 5

Be chi are le ren: ash grey, beige, brown, copper, dark
grey, forest, light brown, scarlet, mustard, navy, niagara, onyx,
wine red, inc

a
Martindale: 00.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4 - 5

Be chi are le ren: anthracite, beige, espresso, green, grey,
light grey, liver, onyx, taupe

*De afbeeldingen van de kleuren per f i n in v lg rde afgebeeld al de e in de ek be ikbare kleuren i n pge d



Yacht (Micro leer
Martindale: 30.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4

Be chi are le ren: army, brown, chocolate, coffee, cognac,
espresso, graphite, liver, moss, onyx, steel, tobacco
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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 ouw meubel. De
stoffen bestaan vaa uit n of meerdere materialen, zoals
atoen, wol, linnen of polyester.

Recycle ee
ecycle eer is opgebouwd uit twee materialen de onderlaag

bestaat uit gerecycled echt leer wat zorgt voor de natuurli e
en unie e uitstraling. et leer wordt beschermd door een
polyester afde laag wel e oneffenheden voor omt en
waardoor het een stevige combinatiestof wordt.

elo
i hebben ge ozen voor meubelstof dore. Dit is een mooie

gebreide velours en heeft daardoor een zeer ri e uitstraling.
De stof is waterafstotend en vle werend. De stof heeft een
zeer hoge waliteit. dore is in veel verschillende leuren
leverbaar.

c o S e e
et gevoel van een exclusieve su de gecombineerd met de

eigenschappen van een microvezel. nze meubelstof iver is
gema eli in onderhoud en oerster .

ll n ho e Se v ce
amen met ran e urniture are bieden we het ll in ouse ervice programma aan op al onze

ban en.

oor een bedrag van 30,- per zitplaats an e gebrui ma en van het uitgebreide serviceprogramma
inclusief vle engarantie en constructieservice. ees op onze website alles over de voorwaarden.

n t
Martindale: 3 .000 toeren
Pilling: Klasse 4 -
Lichtechtheid: 4 -

Be chi are le ren: anthracite, a ua, brown, dar grey,
denim, plumb, stone, taupe, turtle

*De afbeeldingen van de kleuren per f i n in v lg rde afgebeeld al de e in de ek be ikbare kleuren i n pge d



Tips voor het onderhoud van je ban
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.

ratis advies op aat
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 he
Netherlands in Den haag. Je kunt
proefzitten op de verschillende modellen.
ok hebben we stalen van de verschillende
stoffen en kleuren op voorraad. n
natuurlijk kan ons team je alles vertellen
over de verschillende mogelijkheden. We
helpen je graag bij het maken van je keuze.

Rebellenclub ban en

We helpen je g g

eb je eer tijd nodi
Dan kunnen we je tijdens de afspraak ook
een persoonlijke offerte meegeven. Je krijgt
dan een overzicht van de totaalprijs
eventuele kortingen en
leveringsvoorwaarden. Je krijgt de offerte
mee naar huis eventueel samenmet
leenstalen van de meubelstoffen die je hebt
uitgekozen. p die manier kan jij thuis op je
gemak alles opmeten kleuren bepalen en
tot de juiste keuze komen.

p.
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an en on urator
Je kunt ook elke bank op maat
samenstellen met behulp van onze online
con gurator. Hiermee kan je met een paar
simpele stappen tot je ideale opstelling
komen. Je kunt kiezen uit model opstelling
stof en kleur.

e en arantie
amenmet ranje urniture are bieden
we de vlekken garantie aan op al onze
banken. oor een bedrag van per
zitplaats kan je gebruik maken van het
uitgebreide serviceprogramma inclusief
vlekkengarantie en constructieservice. ls je
gebruik maakt van onze ll in house
service dan ontvang je bij bezorging van de
bank ook de spra s voor het behandelen.



Neem gerust contact met ons op
Bezoek ons Rebellenclub clubhuis. Van
maandag tot en met zondag staat we voor
je klaar. Je vindt ons clubhuis bij Nijhof in
Baarn en bij The Mall of The Netherlands in
Den Haag. Natuurlijk kun je ons ook
bereiken via telefoon of mail
info rebellenclub.com

Woonwarenhuis Nijhof
Minervaweg

R Baarn

Mall of he Ne herlan s
Duindoorn

R eidschendam

er i e af elin
Voor vragen over leveringen en onderhoud
kan je ons bereiken via
ser i e re ellen lu o . werkdagen
reageren we binnen uur.

.
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Gratis thuis e org in Ne er an
Voor levering word je gebeld door
onze artner DutchNed. evering zal
laatsvinden binnen een tijdsvak van uur.
Dat is wel zo jn

De banken worden goed ver akt in een
lastic folie en stevig karton. De oten van
je bank zitten in de ver akking en kan je
zelf eenvoudig monteren.

e bieden je de mogelijkheid om tegen
een meer rijs van euro gebruik te
maken van mans bezorging door
Dutchned. Je bestelling kan tot ma imaal
hoog worden afgeleverd mits de woning
vrij en toegankelijk is zonder obstakels. De
roducten kunnen worden gemonteerd en
het ver akkingsmateriaal wordt
meegenomen.

Bezorging in Belgi kost .

oam
tandaard wordt de bank voorzien van
ol etherschuim vulling of comfort foam.
en 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 oors ronkelijk
vorm. Dit zorgt voor een zachter zitcomfort
ook o de langere termijn. HR foam is
beschikbaar tegen een meer rijs van
er zit laats.
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Bilbao
Algemene afmetingen
Diepte: 88cm Breedte armleuning: 6cm
Hoogte: 82cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 46cm

Specifieke afmetingen per p telling

2-Zits

B: 132cm

Fauteuil

B: 72cm B: 162cm

2 5-Zits

B: 1 2cm

3-Zits

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

Specifieke afmetingen per p telling

2-Zits

B: 154cm

Fauteuil

B: 4cm

Hoc er

B: cm
D: 6 cm

B: 184cm

2 5-Zits

B: 214cm

3-Zits

Beschikbare opstellingen per o el bank
Ben e op oe naar een an eet an te oren at er mogeli is en hoe groot de an mag i n. er model i n de
a metingen erschillend. Daarom he en i speciaal oor ou dit o er icht gemaa t. Handig om te eten: lle hoe an en
i n le er aar in een lin er- en rechteropstelling. e gaan uit an het ooraan icht.

Oslo
Algemene afmetingen
Diepte: 88cm Breedte armleuning: 14cm
Hoogte: 82cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Hoe eiland: 2 7cm
Zithoogte: 46cm

Specifieke afmetingen per p telling

2-Zits

B: 146cm

Fauteuil

B: 86cm B: 176cm

2 5-Zits

B: 2 6cm

3-Zits

2 5-Zits Hoe

B: 248cm

Hoc er

B: cm
D: 6 cm

Siena
Algemene afmetingen
Diepte: 85cm Breedte armleuning: 18cm
Hoogte: 8 cm
Zitdiepte: 54cm Diepte Hoe eiland: 2 8cm
Zithoogte: 45cm

Specifieke afmetingen per p telling

2-Zits

B: 156cm

Fauteuil

B: 6cm B: 186cm

2 5-Zits

B: 216cm

3-Zits

2-Zits Hoe

B: 221cm

2 5-Zits Hoe

B: 251cm

3-Zits Hoe

B: 281cm

Hoc er

B: cm
D: 6 cm

So a
Algemene afmetingen
Diepte: 87cm Breedte armleuning: 12cm
Hoogte: 84cm
Zitdiepte: 55cm Diepte Hoe eiland: 2 7cm
Zithoogte: 48cm

Specifieke afmetingen per p telling

2-Zits

B: 144cm

Fauteuil

B: 84cm B: 174cm

2 5-Zits

B: 2 4cm

3-Zits

2 5-Zits Hoe

B: 243cm

3-Zits Hoe

B: 273cm

Hoc er

B: cm
D: 6 cm

Sto ol
Algemene afmetingen
Diepte: 87cm Breedte armleuning: 1 cm
Hoogte: 85cm
Zitdiepte: 53cm Diepte haise ongue: 154cm
Zithoogte: 45cm Diepte Hoe eiland: 2 7cm

Specifieke afmetingen per p telling

2-Zits

B: 14 cm

Fauteuil

B: 8 cm B: 17 cm

2 5-Zits

B: 2 cm

3-Zits

2 5-Zits

B: 248cm

3-Zits

B: 278cm

2 5-Zits Hoe

B: 273cm

3-Zits Hoe

B: 273cm

Hoc er

B: 1 cm
D: 73cm



B = Totale breedte, inclusief armleuning (bij de Lyon XL zijn hier de zij-ele en en oo eebere end

Lyon XL
Algemene afmetingen
Diepte: 105cm Breedte armleuning: 24cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte aise ongue: 1 cm
Zit oogte: 4 cm

Specifieke afmetingen per p telling

B: 2 0cm (

2,5 Zits

B: 10cm (

Zits

B: 0cm (

,5 Zits

2,5 Zits

B: cm (

Zits

B: cm (

,5 Zits

B: 41 cm (

Lyon
Algemene afmetingen
Diepte: 105cm Breedte armleuning: 24cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte aise ongue: 1 cm
Zit oogte: 4 cm

Specifieke afmetingen per p telling

auteuil

B: 120cm B: 210cm

2,5 Zits

B: 2 0cm

Zits

B: 250cm

,5 Zits

2,5 Zits

B: 10cm

Zits

B: 0cm

,5 Zits

B: 50cm

Malmö
Algemene afmetingen
Diepte: cm Breedte armleuning: 2 cm
Hoogte: 1cm
Zitdiepte: 55cm Diepte aise ongue: 15 cm
Zit oogte: 48cm Diepte Hoe eiland: 212cm

Specifieke afmetingen per p telling

2 Zits

B: 166cm B: 1 6cm

2,5 Zits

B: 226cm

Zits

2 Zits

B: 2 5cm

2,5 Zits

B: 265cm

Zits

B: 2 5cm

2 Zits Hoe

B: 2 1cm

2,5 Zits Hoe

B: 261cm

Zits Hoe

B: 2 1cm

pstelling
icm 2 Zits

B: 00cm

pstelling
icm 2,5 Zits

B: 0cm

pstelling
icm Zits

B: 60cm

Hoc er

B: 0cm
D: 60cm

Sevilla
Algemene afmetingen
Diepte: 0cm Breedte armleuning: 11cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm Diepte aise ongue: 160cm
Zit oogte: 4 cm Diepte Hoe eiland: 202cm

Specifieke afmetingen per p telling

2 Zits

B: 155cm B: 185cm

2,5 Zits

B: 215cm

Zits

B: 260cm

4 Zits

auteuil

B: 6cm

2 Zits

B: 255cm

2,5 Zits

B: 285cm

Zits

B: 15cm

4 Zits

B: 60cm

2 Zits Hoe

B: 2 5cm

2,5 Zits Hoe

B: 265cm

Zits Hoe

B: 2 5cm

4 Zits Hoe

B: 40cm

pstelling
icm 2 Zits

B: 5cm

pstelling
icm 2,5 Zits

B: 65cm

pstelling
icm Zits

B: 5cm

pstelling
icm 4 Zits

B: 440cm

Hoc er

B: 0cm
D: 0cm

p
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@derebellenclub RebellenclubNL

Wij zijn de Rebellenclub
De Rebellenclub maakt mooi en uniek wonen leuk & betaalbaar. We

produceren zoveel lokaal en werken samenmet Nederlandse ontwerpers en
illustratoren. De Rebellenclub werkt samenmet duurzame bedrijven en

ontwerpers, veel van de producten worden met de hand gemaakt,
ontwikkeld met gerecyclede materialen of op een sociale werkplaats

geproduceerd. Zo worden onze banken opmaat in uropa geproduceerd.

nze loso e is om vooral met getalenteerde Nederlandse ontwerpers en
illustratoren te werken. Rebellenclub huismerk geven we ze een platform om

een breder publiek te bereiken. iermee kun we klanten verrassen met
originele producten.

Woonwarenhuis Nijhof Mall of he Ne herlan s
inervaweg Duindoorn

R aarn R eidschendam


