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DE CASABLANCA COLLECTIE

De banken en fauteuils uit de kleurrijke Casablanca collectie worden handgemaakt in 
de meubelfabriek van Dutch Seating Company in Sneek sinds 1995. 

Comfort, maatwerk en de combinatie van de meest prachtige stoffen van 
Designers Guild, Backhausen, William Yeoward en Nobilis maken deze collectie uniek. 

1.



2.

breedte 54 - 85 cm
diepte 80 cm 
hoogte 75 cm
zithoogte 43 cm
zitdiepte 52 cm

DE LOBBY

De Lobby is een comfortabele clubfauteuil en makkelijk te combineren met de Casablanca banken. Speciaal voor 
deze fauteuil heeft Dutch Seating Company een aantal sterke easy clean en gerecylcede stoffen van 

Designers Guild met een uitgebreid kleurenpalet geselecteerd.



2. 3.

breedte 54 - 85 cm
diepte 80 cm 
hoogte 75 cm
zithoogte 43 cm
zitdiepte 52 cm

DE LOBBY



4.

breedte element links 195 cm
breedte hoekelement 100 cm
breedte element rechts 226 cm 
diepte 85 cm
hoogte 83 cm
zithoogte 43 cm
zitdiepte 53 cm

DE CASABLANCA 
ZITHOEKCOMBINATIE

De Casablanca zithoekcombinatie bestaat uit losse elementen die eenvoudig aan elkaar vastgekoppeld worden.
Er zijn diverse afmetingen mogelijk.Van een hele grote tot kleine knusse zithoek. 

Modern, klassiek, etnisch, retro, kleurrijk? Creëer je eigen stijl met het maatwerk van Dutch Seating Company.
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6.

breedte 124 cm
diepte 85 cm
hoogte 83 cm
zithoogte 43 cm
zitdiepte 55 cm

DE CASABLANCA ALMACAN

De Casablanca Almacan is een combinatie van twee stoffen met uiteenlopende structuren. De stof Tarazona, 
een sterke easy clean velours van Designers Guild in vele “ton sur ton” kleuren en de gestreepte jute-achtige stof 
“Almacan” van William Yeoward. De Casablanca is er als fauteuil, love seat, 2-, 3-, 4- zits en als zithoekcombinatie.



6. 7.

diameter 65 cm
zithoogte 43 cm

DE CASABLANCA POUF ALMACAN

Heerlijk comfortabel zitten met de Casablanca bank en deze ronde pouf. 
De pouf is er ook met een diameter van 50 cm.



8.

breedte 263 cm
diepte 85 cm
hoogte 83 cm
zithoogte 43 cm
zitdiepte 53 cm

DE CASABLANCA AMPARA

De Casablanca Ampara is een combinatie van drie bijzondere meubelstoffen uit de Designers Guild collectie; 
de rijke velours Ampara, Zaragoza en de fluwelen zeshoekige stof Manipur. 

De Casablanca is er als fauteuil, love seat, 2-, 3-, 4- zits en als zithoekcombinatie.



8. 9.

breedte 264 cm
diepte 88 cm
hoogte 85 cm
zithoogte 40 cm
zitdiepte 54 cm

DE MARRAKESH

De Marrakesh bank is een echte leefbank! De losse kussens maken de bank compleet en kleurrijk.  
De Marrakesh is er als fauteuil en in diverse breedte afmetingen (200, 230 en 264 cm).
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