


Wij zijn

AUTHENTIX staat garant voor betrouwbare producten, 
met een hart en een ziel. Onze medewerkers zijn onze 

ambassadeurs daarom krijgen alle AUTHENTIX-sofa’s de 
naam van één van hen. Bij AUTHENTIX tonen we graag 

de gezichten van de mensen achter het merk, van vakbekwame 
medewerkers uit de verschillende stadia van het productieproces.

EERLIJK, AUTHENTIEK EN VOL KARAKTER.



EVORA
Modern, trendy en uiterst comfortabel dankzij de 

uitgebreide elektrische relaxfuncties. In Evora kan je 
heerlijk onderuitzakken en tot rust komen. 

Beschikbaar in verschillende stof- en ledersoorten 
zodat hij past in ieders interieur.



LARISSA
LARISSA past door de strakke vormgeving in elk hedendaags interieur. 
Je kan de sofa samenstellen met of zonder functies. Zo kan je kiezen om 
een relaxfunctie te integreren, of een functie waarmee je de zitdiepte 
eenvoudig kan aanpassen.



TUNDE
TUNDE is een hedendaagse elektrische relaxfauteuil met 

draaivoet. TUNDE biedt ultiem comfort in elke positie. 
Verkrijgbaar in diverse stof- en ledersoorten.



TUNDE
Stikster



JEAN-MARIE
AUTHENTIX brengt met JEAN-MARIE een nonchalante uiterst comfortabele 
designsofa die ruime, zachte zitelementen combineert met een relaxmechanisme 
(optioneel) waarbij zowel rugleuning, neksteun als voetenplank verstelbaar zijn. 
JEAN-MARIE is bovendien modulair zodat je zelf je eigen sofa naar wens kan 
samenstellen met hoek- en lounge-elementen in een waaier aan stof- en leder
soorten.



JEF
JEF is een stijlvolle relaxfauteuil die de perfecte 

ondersteuning biedt voor hoofd, nek en schouders 
en waarin je met de benen lang uitgestrekt heerlijk 

kan ontspannen.



RAF
RAF is een stijlvolle relax-sofa die klassiek design combineert 

met ergonomisch zitcomfort. Door de geïntegreerde relaxfunctie 
maakt RAF van elke ruimte de ultieme relaxzone. Verkrijgbaar in 

een waaier aan exclusieve stof- en ledersoorten.



RAF
Stofcontrole



LORIS
LORIS – Een gloednieuwe AUTHENTIX-sofa met fris design. Strakke 
stalen poten en een karaktervolle doorstikte bekleding in stof of leder 

vormen een harmonieus en tijdloos geheel en maken van LORIS een 
sofa die nooit gaat vervelen. Verkrijgbaar met elektrisch of manueel 

verstelbare zitdiepte zodat je altijd goed zit.



PASCAL



PASCAL
PASCAL staat synoniem voor hedendaags ontspannen. Met 

deze sofa breng je een tijdloze en tegelijk moderne toets in je 
woonkamer. De comfortabele zitelementen zijn afgewerkt met 
een subtiel, kenmerkend stiksel en creëren, in combinatie met 

de slanke stalen poten, een sofa van ongeëvenaarde verfi jning. 
De optionele hoofdsteun ontlast de spieren in nek en schouders 

en biedt ultiem comfort. Je zitruimte oogt helemaal compleet 
met de bijpassende fauteuil. Door zijn pure vorm komt PASCAL 
zowel in compacte ruimtes als in ruime livings of lofts perfect tot 

zijn recht.



PASCAL
Medewerker modellenkamer



TOM
TOM is een stoere sofa met een super zitcomfort. Dit model is 
verkrijgbaar met verschillende relaxfuncties en heeft een breed aanbod 
aan elementen. Zo kan je TOM zelf samenstellen en personaliseer je TOM 
verder door een bekleding te kiezen uit de uitgebreide AUTHENTIX 
stof- en ledercollectie. 



TANIA
De elegante belijning van Tania maakt van deze 

comfortabele sofa een eyecatcher in je interieur. De 
unieke mechaniek die bestaat uit 4 motoren, is de meest 
compacte op de markt. Je stelt zelf je sofa samen en kan 
een relaxfunctie integreren zodat je met een druk op de 

knop heerlijk kan genieten.



DANNY
Sofa DANNY is de perfecte match tussen klassiek en modern design. 
De geïntegreerde relaxfunctie biedt de perfecte ondersteuning voor 

hoofd, rug en voeten. Ga zitten, leun achterover en geniet!



DANNY
Verantwoordelijke modellenkamer



KRIS
Functionaliteit en comfort worden verenigd op een stevig 

onderstel. In de nonchalante kussens, gevuld met dons, kan 
je heerlijk ontspannen na een drukke dag. Je kiest zelf de 
gewenste opstelling met of zonder lounge-elementen of 

aparte fauteuils en je bepaalt zelf de kleur en textuur uit een 
ruim aantal exclusieve AUTHENTIX stof- en ledersoorten. 

Misschien is de optionele relaxfunctie iets voor jou? 
Met één druk op de knop... heerlijk genieten.



KRIS
Stoffeerder



LOTTE
LOTTE is niet enkel een lust voor het oog, maar deze 

fauteuil staat garant voor heerlijk ontspannen. Zak dus 
gerust onderuit en vraag jezelf af waarom je niet eerder 

voor LOTTE koos.



ALLEEN DE BESTE MATERIALEN. 

Voor de opbouw van onze sofa’s gebruiken we enkel eerlijke 
materialen van topkwaliteit. De doordachte combinatie van 

een stevig en duurzaam frame met een hoogwaardige vering 
en kwalitatieve vulling biedt jarenlang zorgeloos zitcomfort. 

De exclusieve AUTHENTIX- stoff en en -leders worden in huis 
uitvoerig getest op hun kleurechtheid, naadvastheid, en 
lichtechtheid, om jou de beste kwaliteit te garanderen.
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