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Met de Dyker 30 bank/fauteuil bepaal je zelf de stof, kleur, biezen, de breedte van de bank 
en het buisframe in rvs, zwart of hoogglans chroom. Een bank voor je op maat gemaakt. 
 
Uniek maatwerk, made in…Sneek 
Vele breedte maten mogelijk. 
Doordat de Dyker 30 in onze fabriek in 
Sneek wordt gemaakt is er veel mogelijk.  
Zo bepaal je de breedte van de bank per 10 
cm helemaal zelf.  
 
Breedte maten bank zijn vanaf ca. 97 cm tot 
en met maximaal 250 cm mogelijk. 

 
Aanpassen zitdiepte, zithoogte 
& het comfort van de bank 
De zitdiepte en zithoogte wordt eveneens 
naar je wensen op maat gemaakt. Dieper en 
ondieper kan met ca. 5 cm moeiteloos 
worden aangepast, zonder meerprijs.  
 
Het comfort van de bank ontstaat door de 
metalen no-sag vering en het duurzame 
koudschuim. 

 
 
 
Keuze buisframe uit zwart, RVS en 
hoogglans chroom 
Voor het buisframe heb je keuze uit zwart, 
RVS en hoogglans chroom.  
 
Op die manier pas je de Dyker 30 eenvoudig 
aan op je interieur. 
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Welke stoffen zijn geschikt  
voor de Dyker 30? 
 
Vele meubelstoffen uit onze collecties zijn 
geschikt voor de Dyker 30. Zelf hebben wij 
voor de Dyker 30 een aantal bijpassende, 
sterke stofcollecties van Designers Guild 
geselecteerd o.a. de Birkett stof, easy clean. 
Stoffen die tegen een vlekje kunnen. 
 
Onder de afbeeldingen van deze stoffen 
vermelden wij het aantal Martindale.  
Dit zegt iets over de sterkte van een stof. 
Hoe hoger het aantal Martindale, des te 
sterker, slijtvaster, de stof.  
Vanaf een Martindale van 18.000 spreken 
we van een sterke meubelstof. 
 

 

 
 

Birkett “Easy Clean” / 40 kleuren 
63% acryl, 37% polyester 

Martindale: 70.000 

 
 

Maurier/ 3 kleurencombinaties 
58% vi 42% pl 

Martindale: 100.000 
 

 
 

Eriska /25 kleuren 
100% Trevira cs 

Martindale: 60.000 
 

https://dsco.nl/designersguild-nederland/onze-designers-guild-collecties


 

 
 

Grasmere/ 45 kleuren 
60% ac 40% pl 

Martindale: 40.000 

 
Wat is een ‘Easy clean’ stof? 
‘Easy Clean’ is een optimaal reinigbare 
meubelstof die op een opvallend 
eenvoudige manier te schoon te maken is. 
Vlekken zoals balpen, koffie, modder, rode 
wijn en ketchup zijn eenvoudig schoon te 
maken met alleen water.  

‘Easy Clean’ is een permanente, 
hoogwaardige vlekvrije technologie en is 
Oeko Tex-gecertificeerd. Dit betekent dat de 
stoffen geproduceerd worden op een 
manier die veilig is voor het milieu, de mens 
en huisdieren. Er komen geen schadelijke 
chemicaliën of afwerkingen uit de stof. 
 

Prijzen Dyker 30 bank/fauteuil in de verschillende stoffen 
Fauteuil vanaf € 1.375 / Grasmere € 1.435 / Birkett € 1.495 / Eriska € 1.575  
Bank br. 150 cm vanaf € 1.695/ Grasmere € 1.770 / Birkett € 1.845 / Eriska € 1.945 
Bank br. 203 cm vanaf € 2.020/ Grasmere € 2.160 / Birkett € 2.260 / Eriska € 2.400 
 
Aanbiedingen Dyker 30 bank/fauteuil 
Bij aankoop van een Dyker 30 bank en fauteuil ontvang je altijd 
3 kussens cadeau t.w.v. 325 euro. Decoratief en lekker om je te nestelen in je bank! 
De kussens hebben de volgende afmetingen: 60 x 45 cm / 45 x 45 cm / 60 x 30 cm 
 

  
 
Bij aankoop van een Dyker 30 bank & pouf ontvang je 200 euro korting. 
  
Bij aankoop van een Dyker bank en of fauteuil ontvang je binnen een jaar altijd 20% korting  
op behang en vloerkleden van Designers Guild. Je hoeft dus niet direct te beslissen. 
 
Gratis bezorging. Je wordt van tevoren gebeld voor een afspraak. De  
meubelbezorgers komen met 2 man/vrouw. Je betaalt met pin aan de bezorgers.  
   
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oeko-Tex
https://dsco.nl/webshop/kussens-plaids


Hoe bepaal je de stof voor je bank/fauteuil in onze showrooms? 

De banken in onze fabriek/showrooms zijn bekleed met de ‘easy clean’ stof Birkett apple, 

zoals op de afbeeldingen. In onze fabriek/showrooms hebben wij van de Birkett en van vele 

andere stoffen/kleuren diverse grote lappen zodat je een goed beeld krijgt van de Dyker 30 

bank/fauteuil in een andere stof/kleur.  

 

TIP: Neem foto’s van je woonkamer mee zodat we je goed kunnen adviseren. 

En kijk ook van tevoren welke afmetingen van de bank en of fauteuil mogelijk zijn. 

 

Onze fabriek/showrooms & openingstijden 

 

Showrooms: 

Amsterdam: Cruquiuskade 85, 020 - 36 36 905   

Rotterdam:  Schilderstraat 34 A, 010 – 23 78 803 

 

Open vrijdag en zaterdag 11.00 -17.00 

Overige dagen op afspraak 

 

Showroom/fabriek: 

Sneek: Steenhouwersstraat 2 

Open: alleen op afspraak 0515 – 33 50 27 

 

Telefonisch is Dutch Seating Company dagelijks van maandag t/m zaterdag (10.00 – 17.00) 

op elke locatie bereikbaar. E-mail: info@dsco.nl 

 

 

 


