


Nuuck Kvinde

De Kvinde bank is een zeer comfortabele bank waar je heerlijk in kunt zitten en relaxDe Kvinde bank is een zeer comfortabele bank waar je heerlijk in kunt zitten en relax-
en. Je kunt kiezen uit een 2, 3 of zelfs een 4-zits bank of een hoekopstelling met otto-
man / chaisse longe. Je kunt een drie of 4 zits bank ook prima combineren met een 
2-zits of 2 fauteuils. Ieder bank is verkrijgbaar in stof of velvet in vele prachtige 
kleuren. De zwarte metalen gepoedercoate poten geven deze bank een luxe uitstral-
ing. Al met al een moderne bank die in elk huis zich als een vis in het water zal voelen. 

Kwaliteit van de bank
Bij Nuuck zijn we trots op onze kwaliteit banken. Deze worden gefabriceerd door ge-
kwalificeerde vaklieden die hier hun werk en leven van hebben gemaakt.
Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant van de bank is van groot belang.  
Je mag er van uit gaan dat je jarenlang kunt genieten van deze Nuuck bank.

De constructie
De romp van de bank (het dragende gedeelte) is gemaakt van hardhout: beuken- of 
eikenhout. Dit hout is oersterk en splijt niet. Het hardhout is FSC gecertificeerd en 
komt uit duurzaam geproduceerde bossen van Europa. De opbouw van de bank (arm-
leuning en rug) is gemaakt van dennenhout uit Noord Europa. Dennen uit Noord-Euro-
pa kenmerken zich door een langzame groei en geeft daarmee hout dat veel sterker is 
dan dennenhout uit het zuiden van Europa. Nuuck maakt geen gebruik van karton in 
de constructie. Dit wordt nogal eens toegepast om de kosten te drukken. Niet bij 
Nuuck. Bij ons staat kwaliteit boven alles.

De vering
Over deze romp zijn de nosagveren gespannen. Nosag is een Engelse term en betek-
ent ‘no sag’ of wel ‘niet zakken’. De veer herken je aan de golvende vorm. De veren 
zijn zo bevestigd op de romp van de bank dat piepen of kraken niet zal voorkomen. 
Wel zo fijn. En er zijn voldoende veren gebruikt om doorzakken te voorkomen.

Het schuim 
De Nuuck bank gebruikt als vulling een kwalitatief sterk koud schuim met een soorteli-
jk gewicht van 32 kilo. Het is een zeer goede kwaliteit schuim dat gemakkelijk weer op 
zijn plaats komt. Voor projectmatig gebruik kunnen we eventueel ook 38 kilo koud-
schuim toepassen. Het schuim heeft een prima levensduur, is geurloos en is lucht- en 
vochtdoorlatend. Het kan vocht snel afvoeren en kan warmte goed reguleren doordat 
het een zeer ‘opencellig’ materiaal is.



De stoffen
De zorgvuldig geselecteerde stoffen zijn onverwoestbaar (100.000 martindale)
De Fast stof heeft een prachtige weving met een lichte structuur. Hierdoor oogt de stof 
spannend en stoer. Fast is een allergie-vrije stof, gemaakt van 79% polyester en 21% 
acrylaat. De stof kent geen peeling.
De Seven stof is een 100% polyester velvet. De stof kent geen peeling en is zeer onDe Seven stof is een 100% polyester velvet. De stof kent geen peeling en is zeer on-
derhoudsvriendelijk. Bij vlekken kun je gewoon een natte doek gebruiken om het vuil 
te verwijderen. En het voordeel van 100% polyester is dat de vuiligheid niet in de vezel 
gaat zitten.

Jij bepaalt de kleur van de stof. Zo kun je kiezen voor felle kleuren waarmee je een 
eye catcher in huis haalt. Of kun je kiezen voor de Fast silver of Velvet gray waarmee 
je rust en eenheid in huis creëert.

Stiknaden
De stiksels zijn toon op toon (ton sur ton) en hebben dus dezelfde kleur als de ge-
kozen stof. Alles is dubbel gestikt en daarmee onverwoestbaar.
Zitkussen
Het zitkussen ligt los op de bank maar wordt met klittenband netjes op z’n plaats ge-
houden.

Circulariteit
De bank is perfect demonteerbaar en alle onderdelen zijn herbruikbaar / kunnen gere-
cycled worden. Het hardhout is FSC gecertificeerd. Dus ook vanuit milieuoogpunt kunt 
je zonder zorgen heerlijk op deze bank neerploffen.

Voorraad
De meest verkochte modellen en stofvarianten hebben we op voorraad waarvoor geldt 
vandaag bezorgd, morgen of op afspraak geleverd. Kies je een meer unieke variant 
houd dan rekening met een levertijd van 8 tot 9 weken. 


