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Enjoy
ZETEL

Design — Tuoi design team

Leading brand ambassador — Axel Enthoven

Pure esthetiek en zitcomfort komen samen in Enjoy

Voeg een vleugje design toe aan je woning met de 

brede 2,5- of 1-zit Enjoy. Tijdloos en in zijn puurste 

vorm past deze sofa in elk interieur. De zitbank biedt 

maximaal ergonomisch gebruikscomfort zonder in te 

boeten op elegantie.

Strak, sereen design
Ontworpen door de gerenommeerde designer Axel 

Enthoven is de Enjoy-zitbank een uniek samenspel 

van radicaal vereenvoudigde esthetiek en ultiem 

zitcomfort. Met de subtiel verfijnde zwarte pootjes en 

het minimalistische, strakke design blendt deze sofa in 

elke omgeving.

Dit designmeubel voor jong en oud is beschikbaar in 

meer dan 200 kleuren in stof, leder of kunstleder.

Comfortabel op elegante sofa
Languit op de bank liggen, relaxen met een goed 

boek of de tablet op je schoot voor je favoriete serie? 

In Enjoy kan het allemaal. Of je nu kiest voor een 

1-zit of een iets bredere 2,5-zit, met de Enjoy-sofa 

reken je op een ergonomische zit- en rugsteun en 

een comfortabele armsteun. Elke Enjoy-zitbank is 

uitgerust met kwalitatieve schuimen voor een subliem 

zitcomfort.

Creëer een harmonieus geheel in je woonkamer en 

combineer Enjoy met de Pause-relaxzetel.

Enjoy
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POOTJES

Metalen poten

Zwart gelakte metalen geplooide pootjes met designer 

look, geschikt voor huiselijk gebruik.

Houten poten

Massief beukenhouten poten, gebeitst volgens 

kleurencollectie. Voorzien van een vloerglijder en 

geschikt voor intensief projectmatig gebruik.

FRAME Spaanplaat/OSB/Multiplex/beukenhout

VERING Nosag 3,8 mm Hard staal + singelband

ZIT HR 37 kg/m³ + 200g Wadding

RUG HR 30 kg/m³ + 200g Wadding

ZIJPANDEN Polyether 65 kg/m² + 300g Wadding

BEKLEDING

Keuze uit groot assortiment kleuren in stof of (kunst)leder. 

Zie www.tuoi.be/materialen voor de volledige lijst aan kleurenopties.

TECHNISCHE KENMERKEN
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AFMETINGEN

AFMETINGEN ENJOY SOFA
AFMETINGENEN 

ZITVLAK
HOOGTE

GEWICHT

B L H B L ZIT RUG

ENJOY SOFA 1-zit 

metalen poten
83 77 86 60 54 45 40 33

ENJOY SOFA 1-zit

houten poten
83 77 86 60 54 45 40 32

ENJOY SOFA 2,5-zit

metalen poten
172 77 86 148 54 45 40 50

ENJOY SOFA 2,5-zit

houten poten
172 77 86 148 54 45 40 48

Afmetingen in cm


