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WELKOM

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.
www.coming.nl/vtwonen

vtwonen

Bank Cube 4-zits 268x70x100cm (bxhxd) vanaf € 1.299,-
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LAZY

lazy
Lazy in stof Stroke 14

Silvergreen

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
banken zijn multifunctioneel èn kunnen tegen
een stootje.

LAZY on a
sunday afternoon
Deze stoere vtwonen Lazy hoekbank
is een echte leefbank! Deze bank
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.

Bank Lazy in stof Stroke 3 canvas
3-zits arm rechts + dormeuse rug rechts,
282x70x180 cm (bxhxd) vanaf € 1.999,-

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

vtwonen
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LAZY

lazy

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 á 6 maanden. De
stof is losjes gestoffeerd en krijgt in gebruik
nonchalante plooien.

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

Bank Lazy in stof Stroke 3 canvas
3-zits arm rechts + dormeuse rug rechts,
282x70x180 cm (bxhxd) vanaf € 1.999,-

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

elementen
160

160

3-zits arm rechts + dormeuse rug rechts
282x70x180cm

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

160
3-zits
207x70x98cm

140

LAZY DAYS
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.

2,5-zits
187x70x98cm

80
Loveseat
127x70x98cm

vtwonen
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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.

3-zits arm links + dormeuse rug links
282x70x180cm

160
3-zits 1 arm links
184x70x98cm

140
2,5-zits 1 arm links
164x70x98cm

80
Element 1 arm links
104x70x98cm

160
3-zits 1 arm rechts
184x70x98cm

140
2,5-zits 1 arm rechts
164x70x98cm

80
Element 1 arm rechts
104x70x98cm

Dormeuse rug rechts/ links
98x70x180cm

Hoekelement
98x70x98cm

160
3-zits zonder arm
161x70x98cm

Hocker
61x42x98cm

140
2,5-zits zonder arm
141x70x98cm

80
Element zonder arm
81x70x98cm

vtwonen
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cocktail time

buddy, buster
& cocktail

Multifunctioneel, die Buster bijzetters!
Voor de nodige extra zitplekken aan tafel of
om tijdelijk een apart ‘borrel’- of leeseilandje te maken. Zo voorkom je een
statisch interieur.
90

35

Poef Buster
35x44cm (bxh)

Poef Buddy
90x30cm (bxh)

POEF BUSTER is een handige bijzetter en
multifunctioneel inzetbaar. POEF BUDDY is
de grote variant en minstens zo comfortabel
of met een dienblad perfect als salontafel.
De kleur van het stiksel is gelijk aan de stof.

Fauteuil Cocktail
66x72x68 cm (bxhxd),
hier in stof Brave
vanaf € 399,-

Fauteuil Cocktail
66x72x68 cm (bxhxd)

FAUTEUIL COCKTAIL heeft 2 knopen in
de rug en een gladde zitting. De poten
zijn van beukenhout.
vtwonen
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Poef Buster
35x44 cm (bxh),
hier in stof Brave
vanaf € 149,-

vtwonen

banken

9

CLUB
Join the club
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 € 1.299,-

Poef Buddy 90x30 cm
vanaf € 299,-

vtwonen
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CLUB

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

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.

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

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

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.

vtwonen
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CLUB

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.

club
90

100

Loveseat
136x70x94cm

80
2,5-zits
206x70x94cm

koudschuim vulling en capiton intrekking door
middel van kleurend stiksel. De metalen poot is
17cm hoog en kan in de kleuren RVS of zwart.

100

Element 1 arm links
125x70x94cm

80

BANK CLUB heeft losse zitkussens met een

90

Element 1 arm rechts
125x70x94cm

90

Hocker 94
94x44x94cm

100

3-zits
226x70x94cm

Hocker 53
53x44x94cm

100

4-zits
246x70x94cm

Bank Club 4-zits in stof Brave kleur green,
246x70x90 cm (bxhxd) vanaf € 1.299,-

its

Bank Club 4-z

Onze banken herken je aan
het subtiel geplaatste
vtwonen label.
vtwonen
14 banken

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).

vtwonen label

vtwonen
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SOFA

sofa

Een absolute klassieker en toch
van alle tijden. Bank Sofa heeft
door zijn subtiele armleuning
en klassieke poot een elegante
uitstraling. Of je nu houdt van

BANK SOFA krijgt in het gebruik een nonchalante

een klassiek interieur of juist

look met plooien, welke ontstaan door de opbouw

modern, deze bank voelt zich

van het zitkussen. Op het koudschuim zit een

overal thuis.

dekbedlaag gevuld met siliconen en polyethersticks. Door het gebruik wordt het schuim zachter en
Bank Sofa 4-zits hier in stof
Vintage Velvet Dessert
230x82x100cm (bxhxd)
vanaf € 1.299,-

ontstaat er ruimte in de stof. Dit geeft de bank haar
eigentijdse knipoog.

90

55
Fauteuil
85x82x98cm

80
2,5-zits
190x82x100cm

Loveseat
110x82x98cm

80

90
3-zits
210x82x100cm

90

100

100

4-zits
230x82x100cm

Kies voor een stoere uitstraling door een
stonewashed stof te kiezen of ga voor een
meer classic-chique look in een van de
vintage velours stoffen.

vtwonen
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city

De fauteuil en longchair City hebben losse kussens
met een zachte zit. De kussens krijgen in het gebruik
een nonchalante look, er ontstaan plooien. Het zitkussen is opgebouwd met aan de onderzijde koudschuim

CITY

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.

en daar bovenop een laag van siliconen vezels en
polyetherchips. De zitting zit vast met klittenband aan
het frame. Het rugkussen zit in een hoes die over het
metalen frame heen schuift.

85

Longchair
85x75x167cm

90

Fauteuil
90x75x95cm

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

90

Poef
90x44x50cm

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

vtwonen
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CUBE

cube

STOER, STRAK & RECHT
Maar ook zacht en nonchalant; dat is bank Cube. Van deze bank
wil je nooit meer af! Met de brede armleuningen is dat ideaal;
dienblad erop en je hebt alles bij de hand. Dit kubistische model
lijkt robuust, maar oogt door de lage rug en de metalen pootjes
toch luchtig. Deze bank is ijzersterk en kidsproof! Een heerlijke
bank om op te zitten en leven! Ook verkrijgbaar als loveseat; een
ideaal model voor kinderen; samen gezellig tv kijken of heerlijk

Loveseat Cube 158x70x100cm
(bxhxd) vanaf € 899,-

n bank Cube

Poot detail va

comfortabel voor jezelf!

Bank Cube 4-zits hier
in stof Stroke Charcoal
268x70x100cm (bxhxd)
vanaf € 1.299,-

BANK CUBE krijgt in het gebruik een nonchalante look met plooien,
welke ontstaan door de opbouw van het zit- en rugkussen. Op het
koudschuim zit een dekbedlaag gevuld met siliconen en polyethersticks. Door het gebruik wordt het schuim zachter en ontstaat er ruimte
in de stof. Een stoere leefbank!

60

90

Fauteuil
100x70x100cm

Loveseat
158x70x100cm

Hocker 100
100x46x100cm

armlegger 20cm breed i.p.v. 34cm

80
2,5-zits
228x70x100cm

vtwonen
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80

90
3-zits
248x70x100 cm

90

Hocker 50
50x46x100cm

100

100

4-zits
268x70x100 cm

vtwonen
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Onze stoffen

Verkoopadressen Collectie

BRAVE
Zachte stof met nubuck
uitstraling, Telfon behandeld.

A

H

S

Alkmaar - Villa la Vie
Almere - Practica Wonen
Amersfoort - Kok Wooncenter
Amersfoort - Loods5
Amstelveen - De Troubadour
Amsterdam - DOTshop
Amsterdam - Fabricati
Amsterdam - Wulf Wonen
Amsterdam KNSM - Loft
Apeldoorn - Loft
Arnhem - Loft
Asperen - Cromwell Road

Haaren - Meubilex
Haarlem - Dennis Living
Harderwijk - Silo 6
Hattem - StEyl
Hedel - Linde Smaakvol Leven
Heemskerk - Crokwel Sfeervol Wonen
Heerhugowaard - House of Mayflower
Heerlen - Berden Wonen
Helmond - Stijl en Co
Herk de Stad (B) - Keldermans Wonen
Heusden-Zolder (B) - Sint-Jozef Meubelen
Hilversum - Rebellenclub
Hoogland-Amersfoort - Basix 4 Living
Horst - Poels Wonen & Slapen

Schagen - Natuurlijk Wonen
Sliedrecht - Loods5
Sneek - Van der Meer Wonen
Someren - Wijnen Wonen
Staphorst - Boer Wonen
Steenwijksmoer - Haverkort Interieurs

I

W

Izegem (B) - TOP Interieur

Waalwijk - Live Love Sparkle
Wijchen - Zen Lifestyle
Winschoten - De Woonboetiek
Winterswijk - Orangehaus
Wolvega - HomeCenter

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

STROKE
Kindvriendelijke stof met
stonewashed look, Teflon
behandeld.

VINTAGE VELVET
Luxe stof met velours touch

B
Baarn - Nijhof
Barendrecht - Homestore
Beetsterzwaag - Stijl@home
Beilen - Vinke Beilen
Bergschenhoek - Frans Mets De Bedderij
Berkel Enschot - Living Home Interiors
Berlin (D) - Rooms Wohnkult
Bladel - Hipp woon & kado
Brielle - Het StylingHuys
Bunnik - Het Kabinet

C

K
Krommenie - Sika Wonen

L
Lage (D) - DeWall Design GmbH & Co.KG
Leeuwarden - Kapenga Wonen
Leiden - Colijn Interieur
Lokeren (B) - Redec BVBA

U
Utrecht - Live Today

V
Valkenburg - Mi Casa (maart 2017)
Veenendaal - Eijerkamp
Viernheim (D) - Das Lagerhaus GmbH

Z
Zuidlaren - Pine Design
Zutphen - Eijerkamp
Zwolle - Loft

Castricum - Huitenga

D

STONEWASH
Katoen met stoere look door
de stonewashed wassing.

Dalfsen - Ardesch Interiors
Delft - Seven Days
Den Bosch - Living Home Interiors
Den Burg - Oosterhof Wonen
Den Haag - Melchior Interieur
Deurne - Sellini Wonen
Diegem (B) - Reno meubelen
Dokkum - Harms Wonen & Slapen
Driebergen - Sanburys

E
Eindhoven- Verouden Wonen
Enkhuizen - Tierlantijn Wonen
Enschede - Maison Manon
Epe - StEyl
TWEED
Stof in twee kleuren garen
geweven wat zorgt voor
diepte-effect en een tijdloze
uitstraling.

vtwonen
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G

M
Makkum - Kreaz
Massenhoven (B) - TOP interieur
Middelburg - BMK Interieurs

N
Naarden - De Oude Tol
Nijmegen - Heydenrijck wonen

O
Oldenzaal - Seiger Wonen
Opende - IJtsma Livingworld

P
Poortvliet - Woonboulevard

R
Rogat-Meppel - Interieurwereld
Rotterdam - Europoort

Geel (B) - Horemans
Gouda - De Bokkesprong
Grijpskerk - Young Living
Groningen - Vesta
Groningen - Woonn
Kijk voor de winkeladressen en online versie van deze brochure op www.coming.nl/vtwonen-banken

vtwonen
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because a new pillow
can make all the difference
because you simply like to
keep it simple because

something old, something new,
something basic, something
grey says it all because mixing
it up makes you happy
because you’ve started a new

collection because discovering
new things inspires you

right basics
make it all fall into place
because
helps to make it a home
because the

Kleurafwijkingen ten opzichte van afgebeelde foto’s zijn mogelijk. Maten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en onder voorbehoud van
zet- en drukfouten. Coming Lifestyle behoudt het recht verbeteringen van model-, maat- en materiaalwijzingen door te voeren.

