
 
 
 
 
Bekijk hier de complete Bert Plantagie collectie. 
 
 
 

Blake 

 
 
 

details: 

sledeframe | rvs 
doppen 

 

slededop | transparant 

zwarte rits 
 

standaard 

witte r its 
 

bij wit leer | stof 
 
 

afmetingen zonder arm: 

breedte: ca. 48cm 

zitdiepte: ca. 43cm 
totale diepte: ca. 61cm 

zithoogte: ca. 48cm 

totale hoogte: ca. 91cm 
 
 

afmetingen met arm (open): 

breedte: ca. 48cm 
zitdiepte: ca. 43cm 

totale diepte: ca. 61cm 

zithoogte: ca. 48cm 

hoogte arm: ca. 68cm 

totale hoogte: ca. 91cm 
 
 

afmetingen met arm (dicht): 

breedte: ca. 66cm 
zitdiepte: ca. 43cm 

totale diepte: ca. 61cm 

zithoogte: ca. 48cm 

hoogte arm: ca. 68cm 

totale hoogte: ca. 91cm 
 

opties: 

doppen 
 

slededop vi lt | transparant 

sledeframe 
BP RAL kleuren 

glans chroom 

over ige RAL kleuren 

rits op kleur 

contrast st iknaden 

2 kleuren leer | stof 

eigen leer | stof 

 
 
 
 
 
 
 

De eetkamerstoel Blake heeft een ragf i jn frame met het welgevormde 
 kuipje waardoor het een frisse en jeugdige uitstra ling heeft. Het 
 

 
frame is zowel in RVS als in RAL kleuren te verkr i jgen. 
 

 
 

http://www.deprojectinrichter.com/bert-plantagie/
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details:  
ronde poot | rvs 

doppen  

boldop 
zwarte rits  

standaard 
witte r its  

bij wit leer | stof  

 

afmetingen zonder arm:  
breedte: ca. 48cm 

zitdiepte: ca. 43cm 

totale diepte: ca. 61cm 
zithoogte: ca. 48cm 

totale hoogte: ca. 91cm 

 

afmetingen met arm:  

breedte: ca. 66cm 

zitdiepte: ca. 43cm 
totale diepte: ca. 61cm 

zithoogte: ca. 48cm 

hoogte arm: ca. 68cm 
totale hoogte: ca. 91cm 

 

opties:  

doppen  

vaste dop staal  
vaste dop vilt  

poten  

BP RAL kleuren 
glans chroom 

overige RAL kleuren 

wielen  
aluminium | transparant  

zwart 

rits op kleur  
contrast st iknaden 

2 kleuren leer | stof  

eigen leer | stof  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Blake Four 

 
 

 
De Blake Four is een variant op de Blake zoals we hem kennen, alleen 

met vier poten in plaats van het sledeframe. Ook hier zorgt het open 

gestel voor een fr isse look die een ruimte dat royale aanzicht geven.  
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

Blake Wood 

 
 
 

details: 

eiken poten 
olie | lak 

doppen 
boldop 

zwarte rits 
standaard 

witte r its 
 

bij wit leer | stof 
 
 

afmetingen zonder arm: 

breedte: ca. 48cm 

zitdiepte: ca. 43cm 
totale diepte: ca. 61cm 

zithoogte: ca. 48cm 

totale hoogte: ca. 91cm 
 
 

afmetingen met arm: 

breedte: ca. 66cm 

zitdiepte: ca. 43cm 

totale diepte: ca. 61cm 

zithoogte: ca. 48cm 

hoogte arm: ca. 68cm 

totale hoogte: ca. 91cm 
 
 

opties: 

eiken poten 
beitsk leuren 

in noten gebeitst 
in alle CBM kleuren 

doppen 
gli jnagel vi lt 

rits op kleur 
contrast st iknaden 

2 kleuren leer | stof 

eigen leer | stof 

 
 
 

De Blake Wood is een var iant van de Blake, maar dan met een houten 
 onderstel. De houten poten geeft een gracieuze look aan deze 
 

 
moderne eetkamerstoel. 
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