
De stoffencollectie van Sidd  
kan worden toegepast op  
alle modellen banken en de  
Landelijke stoelen collectie.

collectie   stoffen

towerliving.nl/sidd

De stoffencollectie van Tower Living is met zorg 
samengesteld, zodat iedere klant zijn perfecte match 
kan vinden. De stoffencollectie bestaat daarom ook uit 
meer dan 150 eigentijdse kleurmogelijkheden in zowel 
stof, eco-leder als leder



012 – armani

01
gitzwart 

06
beige

02
leigrijs

07
bruinbeige

05
ivoorkleurig

14
saffierblauw

015 – bulova

09
beigebruin

18
rietgroen

12
kobaltblauw

15
oceaanblauw

03
zilvergrijs

06
zuiverwit

07
cremewit

16
pastel turq.

10
sepiabruin

13
brilj. blauw

01
zwartgrijs 

04
agaatgrijs

08
beige

17
groenbeige

11
okerbruin

14
robijnrood

02
antr. grijs

05
zijdegrijs

018 – corum

06
ivoorkleurig

09
parelmoer bl.

10
hemelsblauw

01
gitzwart 

07
bruingrijs

15
rietgroen

02
alum. grijs

08
goudgeel

019 – habana

23
saffierblauw

05
lichtgrijs

14
choco. bruin

18
okerbruin

02
ombergrijs 

11
beigebruin

27
okergeel

20
robijnrood

03
muisgrijs

13
grijsbruin

28
varengroen

020 – hamilton

18
olijfgroen

07
beige

10
okergeel

13
brilj. blauw

01
gitzwart 

08
beigebruin

14
nachtblauw

02
antr. grijs

09
grijsbruin

materiaal stof

comp. 100% polyester
martindale > 30.000
pilling  5

comp. 100% polyester
martindale > 35.000
pilling  4-5

comp. 100% polyester
martindale > 25.000
pilling  4-5

comp. 100% polyester
martindale > 25.000
pilling  4-5

comp. 100% polyester
martindale > 30.000
pilling  4-5

* Vraag naar de mogelijkheden bij uw dichtsbijzijnde dealer.

a
prijsgroep



021 – lido

20
olijfgroen

03
beigegrijs

07
bleekbruin

08
kwartsgrijs

01
grafietgrijs 

04
zijdegrijs

15
brilj. blauw

02
muisgrijs

06
beige

024 – tommy

13
bremgeel

03
lichtgrijs

09
azuurblauw

14
varengroen

11
witgroen

01
lichtviolet 

04
beige

12
waterblauw

02
olijfgrijs

05
reebruin

010 – aitana

03
ombergrijs 

22
donkergroen

09
bleekbruin

18
staalblauw

04
kwartsgrijs

10
sepiabruin

19
brilj. blauw

05
zijdegrijs

16
roodbruin

20
pastelblauw

011 – amazon

02
grafietgrijs

09
koperbruin

07
zandgeel

14
bleekbruin

01
zwartgrijs 

08
choco. bruin

17
dennengroen

013 – bengasi

13
grijsblauw

16
varengroen

04
parelwit

08
grijsbruin

09
oranjebruin

14
lichtgrijs

02
mosgrijs 

05
beige

10
koperbruin

15
bremgeel

03
witgrijs

06
olijfbruin

materiaal stofmateriaal stof

comp. 85% polyester | 15% katoen
martindale > 26.000
pilling  4-5

comp. 100% polyester
martindale > 50.000
pilling  4-5

comp. 100% poly-acryl
martindale > 50.000
pilling  5

comp. 92% polyester | 8% nylon
martindale > 40.000
pilling  5

comp. 100% polyester
martindale > 70.000
pilling  4

* Vraag naar de mogelijkheden bij uw dichtsbijzijnde dealer.

a
prijsgroep

b
prijsgroep



014 – bronco

03
bleekbruin

10
koperbruin

01
antr. grijs 

08
choco. bruin

02
grijsbruin

09
olijfbruin

016 – cayman

03
beigegrijs

08
notenbruin

14
grijsgroen

01
grafietgrijs 

04
steengrijs

02
ombergrijs

07
ivoorkleurig

017 – cherokee

07
koperbruin

13
loofgroen

14
blauwgroen

01
grafietzwart 

09
choco. bruin

02
parelm. grijs

10
leembruin

022 – roble

08
sepiabruin

12
bleekgroen

13
loofgroen

01
platinagrijs 

09
bremgeel

14
zwartgrijs

07
beige

10
turq. blauw

023 – showa

33
donkerviolet

11
goudgeel

21
beigegrijs

22
zijdegrijs

35
ivoorkleurig

04
zwartbruin 

12
parelm. goud

28
grafietgrijs

08
gitzwart

20
zandgeel

materiaal stof

comp. 100% polyester
martindale > 35.000
pilling  4-5

comp. 75% katoen | 25% polyester
martindale > 25.000
pilling  4-5

comp. 100% polyester
martindale > 25.000
pilling  4-5

comp.  70% poly-acryl | 15% pes |  
15% katoen

martindale > 32.000
pilling  4-5

comp.  60% poly-acryl | 40% poleyster
martindale > 30.000
pilling  4-5

* Vraag naar de mogelijkheden bij uw dichtsbijzijnde dealer.

b
prijsgroep



025 – wisconsin

09
koperbruin

12
olijfgroen

02
zwart grijs 

10
okerbruin

06
bleekbruin

11
notenbruin

028 – fuji

04
zilvergrijs

10
mahoniebruin

13
oranjebruin

19
varengroen

01
blauwgroen 

05
steengrijs

14
koperbruin

20
donkergroen

18
briljantbl.

23
oud roze

03
zwartbruin

06
cremewit

027 – livorno

21
zijdegrijs

32
zwartgrijs

33
pastelviolet

13
ombergrijs 

27
steengrijs

41
kobaltblauw

42
pastelblauw

45
donkergroen

20
zandgeel

29
bleekbruin

801 – tennessee

03
bleekbruin

06
choco. bruin

07
bruingroen

01
verkeerszw. 

04
koperbruin

02
zwartgrijs

05
notenbruin

800 – prisma

01
olive 

04
marina

02
sand

05
frog

03
honey

06
cloud

802 – danza

02
taupe

03
stone

01
olive 

04
rust

* Vraag naar de mogelijkheden bij uw dichtsbijzijnde dealer.

materiaal ledermateriaal eco-ledermateriaal stofmateriaal stof

comp.  100% poleyster
martindale > 30.000
pilling  4

* De landelijke stoelen kunnen niet in  
fuji (stof) besteld worden.

comp.  100% poleyster
martindale > 30.000
pilling  4-5

comp.  70% poly-acryl | 30% poleyster
martindale > 40.000
pilling  4-5

* De landelijke stoelen kunnen niet in  
livorno (stof) besteld worden.

b
prijsgroep

bb c
prijsgroep prijsgroep

d
prijsgroep

comp. 100% buffelleder
finish aniline
tanning  chrome | organic
thickness  1.3 - 1.5 mm

* De landelijke stoelen kunnen niet in  
prisma en danza (leder) besteld worden.

comp.  70% leather | 30% poleyster
martindale > 30.000
pilling  5

* De landelijke stoelen kunnen niet in  
tennessee (eco-leder) besteld worden.


