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INHOUD

De bankencollectie van vtwonen wordt in samenwerking met Coming Lifestyle ontwikkeld en geproduceerd. 

De collectie bestaat niet alleen uit banken maar ook fauteuils, poeven en bijzetters.

De meubelen hebben een eigentijds karakter. Door het gebruik van hoogwaardige materialen is een lange 

levensduur gegarandeerd. De banken zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en opstellingen in verschillende stoffen. 

De levertijd is ongeveer 3 tot 5 weken. 
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Een beetje bank zit niet alleen lekker, 
maar is ook een fijne plek om languit 
op te luieren of zelfs als speeleiland te 
gebruiken door de kleinsten. Check, 
check, triple check! Onze nieuwe banken 
zijn multifunctioneel én kunnen tegen 
een stootje.

Bank Lazy in stof Stroke 
3-zits arm rechts + dormeuse rug rechts,
282x70x180 cm (bxhxd) vanaf € 1999,-

Hocker Lazy in stof Stroke, 
61x42x98 cm (bxhxd) vanaf 
€ 299,-

Deze stoere vtwonen Lazy hoekbank is een echte leefbank! de Lazy 
bank van vtwonen bestaat uit twee delen: driezitsbank en dormeuse 
die je door middel van een handig kliksysteem met elkaar kunt 
verbinden. Lekker gemakkelijk! Daarnaast heeft de vtwonen bank een 
robuuste uitstraling door de plooivorming in de stof en de stoere kleur 
die in elk interieur goed past! De kleur van de hoekbank is speciaal 
voor vtwonen gemaakt en is het beste te omschrijven als een 
mengeling van beige, grijs en groen. 

LAZY 
on a Sunday afternoon
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Stof tot nadenken
Lastig om te kiezen welke 
stof je nu mooier vindt. 
Stroke met Stonewash look 
of Brave met Nubuck look? 
Dan neem je ze toch allebei! 
Welke kleur- en 
stofcombinaties van deze 
bankencollectie je ook wilt: 
mix en match er maar op 
los.

Sweet , Soft & Lazy

Zul je net zien: zit je net lekker met een drankje op de 
bank, mors je. Geen probleem! En ook vieze 
kinderhandjes zijn geen punt. De stof van zowel de 
Lazy als de Club is Teflon-behandeld, dus vlekken 
veeg je makkelijk weg. 

KNOEIEN MAG

M.m.v. www.vtwonen.nl (letterbakken, plaid, overige kussens, net), Farrow & Ball (muurverf), Het Kabinet / Neef Louis (inhoud letterbak), 
De Troubadour (vloerlamp), Loods 5 (kruk),  Nijhof (theepot), Het Kabinet (aquarelkussen), www.bodilson.com (vloerkleed), Neef Louis 
(leren ballen). Overig privébezit.

Bank Lazy 3-zits in stof Stroke 
kleur charcoal, 207x70x98 cm 
(bxhxd) vanaf € 1099,-
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Karpet Erin 
170x240cm € 399,- 
www.bodilson.com

Sierkussen Scarpe 
45x45cm (bxd) € 119,- 

www.bodilson.com

Sierkussen Sue 
70x30cm (bxd) € 49,- 
www.bodilson.com

Daybed 
120x45x40cm (bxhxd) € 139,- 

www.bodilson.com

Boomstammetje Bloq 
35x35cm (bxh) € 69,- 

Een beetje stoere, nonchalante bank: 
daar waren we aan toe. Vandaar ook 
de stevige stonewashed stof, die 
losjes om de Lazy heen zit, wat een 
levendig effect geeft. Door de stevige 
vorm is deze bank een waar statement 
in je woonkamer. 

LAZY DAYS

Bank Lazy in stof Stroke 
3-zits arm links + dormeuse rug links,
282x70x180 cm (bxhxd) vanaf € 1999,-

Hocker Lazy in stof Stroke, 
61x42x98 cm (bxhxd) vanaf 
€ 299,-

M.m.v. Sukha Amsterdam (zeefdruk, sterrenslinger), Bodilson (gebreid kussen), Het Kabinet (kussens, houten bankje, mand, salontafel), H&M (gympen, plaid),  
Nijhof (vaas), Studio Elke van den Berg (porseleinen kopje, hier met cactus), Hudson River (bordje met goudkleurig kruis), All the Luck in the World (groen 
bordje), Livv Lifestyle (lamp), www.bodilson.com (vloerkleed), De Oude Plank (houten vloer). Overig privébezit.

Schapenvacht Elvis
100x30cm (bxh) € 89,- 

www.bodilson.com

SHOPPING
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Bank Lazy heeft een koudschuim vulling, met in de zitting een bonell binnenvering. 
Je zit als het ware op een boxspringmatras. Het koudschuim wordt in het gebruik 
zachter en stabiliseert na ongeveer 3 a 6 maanden. De stof is losjes gestoffeerd en 
krijgt in gebruik nonchalante plooien.

Lazy

3-zits 1 arm links Lazy 
184x70x98cm (bxhxd) v.a. € 999,- 

2.5-zits Lazy 
187x70x98cm (bxhxd) € 1.049,- 

3-zits 1 arm rechts Lazy 
184x70x98cm (bxhxd) v.a. € 999,- 

3-zits 1 arm links + dormeuse rug links Lazy 
282x70x180cm (bxhxd) v.a € 1.999,- 

Hocker Lazy 
61x42x98cm (bxhxd) v.a. € 299,- 

3-zits
207x70x98cm

3-zits 1 arm links
184x70x98cm

3-zits 1 arm rechts
184x70x98cm

3-zits zonder arm
161x70x98cm

2,5-zits
187x70x98cm

2,5-zits 1 arm links
164x70x98cm

2,5-zits 1 arm rechts
164x70x98cm

2,5-zits zonder arm
141x70x98cm

Dormeuse rug rechts
98x70x180cm

Dormeuse rug links
98x70x180cm

Loveseat
127x70x98cm

Element 1 arm links 
104x70x98cm

Element 1 arm rechts
104x70x98cm

Element zonder arm 
81x70x98cm

Hocker
61x42x98cm

3-zits arm rechts +
dormeuse rug rechts

282x70x180cm

3-zits arm links +
dormeuse rug links

282x70x180cm

80 80 80 80

140140 140 140

160160160 160

160 160

Hoekelement 
98x70x98cm

ELEMENTEN
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Een beetje bank zit goed en ligt lekker. 
en doet als het uitkomt dienst als 
speel-, werk- of eetplek met een fijne 
bijzetter erbij. Daar hebben we dan ook 
rekening mee gehouden bij het 
ontwerpen van de meubelcollectie.

4-zitsbank Club 246x70x90 cm 
(bxhxd), zithoogte 44 cm, zitdiepte 
62, in stof Vintage Velvet kleur 
Grey 65 vanaf € 1299,-

Join  the Club

Daar houden wij nou van, een bank met 
een stof die zacht is en tegen een stootje 
kan. Bovendien is bank Club klassiek 
met een twist. Hij is gecapitonneerd met 
stiksels in plaats van knopen.

Poef Buddy 90x30 cm
€ 299,-
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M.m.v. Livv Lifestyle (grote vazen, gestreepte kussens, vloerkleed), De Troubadour (lockerkast), Nijhof (flessen, mokken, schaaltje, vaasje, betonnen huisje), Het Kabinet (effen kussens, 
dienblad, bijzettafel), Six and Sons (lijst met veren), Loods 5 (letter A), www.vtwonen.nl (behang, fotolijst), Brût Amsterdam (lamp), www.bodilson.com (plaid). Hanger Hey is privébezit.

Element Club in stof Brave  
kleur grey, 125x70x94 cm  
(bxhxd) vanaf € 799,-

Hocker Club in stof Brave 
kleur grey 94x44x94 cm 
(bxhxd)  vanaf € 449,- 

Slim detail: de losse 
elementen en hocker 
kun je los van elkaar 
neerzetten, maar ook 
heel makkelijk aan 
elkaar klikken, waar-
door je verschillende 
opstellingen kunt 
maken in de zithoek.

KLIK EN KLAAR

Bank Club is lekker luchtig 
vanwege zijn hoge poot. 
De bank is modern met een 
eigentijdse twist door de 
gecapitonneerde zitting. Niet 
met knopen, maar met een 
stoer stiksel. Je kan kiezen 
voor een vaste 4-zits bank, 
of een bank uit 2 delen. Zet 
er een poef tussen en je 
hebt een hoekje. Dan blijf je 
flexibel in je interieur.
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SHOPPING

Salontafel Coffee 
110x35x80cm (bxhxd) € 399,- 

www.bodilson.com

Boekenkast Shelves 155 
155x220x45cm (bxhxd) € 1.299,- 

www.bodilson.com

Wandlamp Turtle 
45x20cm (bxh) € 99,- 

www.bodilson.com

Sierkussen Scarpe 
60x30cm (bxd) € 99,- 

www.bodilson.com

Sierkussen Sue 
50x50cm (bxd) € 49,- 

www.bodilson.com

Plaid Sue 
130x180cm (bxd) € 99,- 

www.bodilson.com

Hij heeft iets klassieks, bank Club, en is toch 
helemaal van nu. Hij is wel gecapitonneerd, 
maar dan in 2.0 stijl; met stiksels in plaats van 
een knoop. Niet in leer, maar in een mooie stof 
die zachter aanvoelt. En van een royaal formaat, 
maar door de wat hogere poten – dé nieuwe 
trend – oogt hij toch luchtig. 

JOIN THE CLUB

Bank Club 4-zits in stof Brave kleur green, 
246x70x90 cm (bxhxd) vanaf € 1299,-

M.m.v. www.bodilson.com (plaid, gebreid kussen, lamp), Het Kabinet (kussen, houten schaal), Loods 5 (kussen), Six and Sons 
(hangplant, schoolplaat), Neef Louis (flesvaas). De Troubadour (salontafel), Nijhof (karaf, glazen), De Oude Plank (houten vloer).
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Bank Club heeft losse zitkussens met een koudschuim 
vulling en capiton intrekking door middel van kleurend 
stiksel. De metalen poot is 17cm hoog en kan in de 
kleuren RVS of zwart.

Club

2x element 100 + hocker 94 Club 
219x70x219cm (bxhxd) 

v.a. € 2097,- 

element 100 + hocker 94 Club 
219x70x94cm (bxhxd) 

v.a. € 1298,- 

hocker 94 Club 
94x44x94cm (bxhxd) 

v.a. € 499,- 

2x element 100 Club 
250x70x94cm (bxhxd) 

v.a. € 1598,- 

3-zits Club 
226x70x94cm (bxhxd) 

v.a. € 1249,- 

Loveseat
136x70x94cm

Element 1 arm links
125x70x94cm

Element 1 arm rechts
125x70x94cm

2,5-zits
206x70x94cm

3-zits
226x70x94cm

4-zits
246x70x94cm

hocker 94
94x44x94cm

hocker 53
53x44x94cm

90

90 90 100 100

100 100

80 80

4-zits Club 
246x70x94cm (bxhxd) 

v.a. € 1299,- 

ELEMENTEN
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Daybeds zijn weer helemaal terug van
weggeweest, voor een extra loungeplek, 
naast je gewone bank. Ook als je daar maar net 
genoeg ruimte voor hebt, is de City perfect. Lang 
genoeg om lekker op te lezen en luieren, maar 
hij oogt toch luchtig op die hoge hakken.

Longchair City hier in 
stof Vintage Velvet kleur 
Grey 65, 85x75x167 cm 
(bxhxd) vanaf € 899,-

Hocker City hier in 
stof Vintage Velvet kleur 
Grey 65, 90x44x50 cm 
(bxhxd) vanaf € 399,-

Fauteuil City
90x75x95 cm (bxhxd), 

hier in stof Vintage Velvet 
vanaf € 699,- 

Poef City
90x44x50 cm (bxhxd), 

hier in stof Vintage Velvet 
vanaf € 399,- 

Longchair City
85x75x167 cm (bxhxd), 

hier in stof Vintage Velvet 
vanaf € 899,- 

SHOPPING

Vloerkleed Lewis 
unieke oude vintage patchwork kleden

vanaf € 899,- 
www.bodilson.com

Set Twins € 179,- 
www.bodilson.com

Hanglamp Mood
9x18cm (bxh) € 49,- 
www.bodilson.com

Waxinelichthouder Weri
23x10cm (bxh) € 9,95

www.bodilson.com
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Boomstammetje Bloq
in donkergrijs en wit 

35x35 cm (bxh) € 69,- 

SHOPPING

Bijzetter Trunck
van massief berkenhout
38x35 cm (bxh) € 69,- 

Poef Buster
44x35 cm (bxh), 

hier in stof Brave 
vanaf € 149,- 

Poef Buddy
90x30 cm (bxh), 
hier in stof Brave 

vanaf € 299,- 

Fauteuil Cocktail
66x72x68 cm (bxhxd), 

hier in stof Brave 
vanaf € 399,- 

Biesbokhuid Duke
70/90x110/120cm (bxh) € 149,- 

www.bodilson.com

Multifunctioneel, die bijzetters!
Voor de nodige weglegruimte bij de bank 
of om tijdelijk een apart ‘borrel’- of lees-
eilandje te maken. Zo voorkom je een 
statisch interieur.

023022



Twijfelkonten en out of 
the box-denkers opgelet! 
wil je de hocker in een 
stonewashed stof en de 
bank zelf met een Nubuck 
look? Dat kan. Alle stoffen 
en kleurcombinaties zijn 
mogelijk op alle meubels 
uit de vtwonen collectie.

STOFWISSELING Wijntje over de bank gegaan 
of koffie geknoeid? Ach, kan 
gebeuren. daar hoef je je 
geen zorgen over te maken 
als je kiest voor een speciale 
beschermbehandeling van de 
stoffen Stonewash en Vintage 
Velvet tegen koffie-, thee- en 
zelfs rode wijnvlekken. dat 
kost per zitting € 25,- en het 
garantiecertifiicaat is vijf jaar 
geldig.

OEPS!

Niet alleen mooi, maar 
ook wel zo handig: de 
stoffen Brave en Stroke 
zijn met Teflon behandeld, 
dus vieze kinderhandjes 
zijn geen probleem.

KINDPROOF

Brave
Zachte stof met 
nubuck uitstraling
Teflon behandeld.

Vintage Velvet
Luxe stof met 
velours touch

Stroke 
Katoen met stoere 
look door de 
stonewashed wassing

Stonewash
Kindvriendelijke stof 
met stonewashed look, 
Teflon behandeld.

STOFFEN
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Verkoopadressen Collectie 

DRENTHE
Coevorden - Mooiweer
Zuidlaren - Pine Design

FLEVOLAND
Almere - Casa Cosi

FRIESLAND
Dokkum - Harms Wonen & Slapen
Leeuwarden - Winje Wanje 
Makkum - Kreaz 
Sneek - Van der Meer Wonen
Wolvega - HomeCenter

GELDERLAND
Apeldoorn - Loft
Arnhem - Loft 
Epe - Steyl
Nijmegen - Heydenrijck
Wijchen - Zen Lifestyle
Zutphen - Eijerkamp

GRONINGEN
Grijpskerk - Young Living
Groningen - Vesta
Groningen - Woonn
Winschoten - De Woonboetiek

LIMBURG
Heerlen - Berden Wonen

NOORD-BRABANT
Heeswijk-Dinther - Hedi Meubelen
Roosendaal - Maison et Moi
Someren - Wijnen Wonen
Tilburg - Pure Wood

ZEELAND
Poortvliet - Woonboulevard
 
NOORD-HOLLAND 
Alkmaar - Villa la Vie
Amstelveen - De Troubadour
Amsterdam - DOTshop
Amsterdam - Fabricati
Amsterdam - Wulf Wonen
Castricum - Huitenga
Haarlem - Dennis Living
Heerhugowaard - House of Mayflower
Hoorn - Wondermooi
Krommenie - Sika Wonen
Naarden - De Oude Tol
Schagen - Natuurlijk Wonen

ZUID-HOLLAND 
Brielle - Het Stylinghuys
Delft - Seven Days
Den Haag - Melchior Interieur
Gouda - De Bokkesprong
Leiden -  Colijn Interieur
Rotterdam - Europoort Meubelen
Rotterdam - Flow Wonen
Sliedrecht - Hartog Wonen

OVERIJSSEL
Dalfsen - Ardesch Interiors
Zwolle - Loft

UTRECHT
Amersfoort - Kok Wooncenter
Baarn - Nijhof
Bunnik - Het Kabinet
Veenendaal - Eijerkamp

 

U kunt deze brochure ook digitaal bekijken op www.coming.nl/vtwonen-banken/

027026




