
SNELSERVICE PROGRAMMA



Snelservice programma
Het snelservice programma biedt een collectie meubelen die past in elk
(bestaand) interieur. Wij ontwerpen en ontwikkelen veel eigen meubelen
die geschikt zijn voor dagelijks intensief gebruik. In de praktijk zien wij dat
deze producten 5 -10 jaar meegaan. Deze op maat gemaakte meubelen
zijn direct uit voorraad leverbaar.

Alles over het programma op: https://www.rosstucker.nl/snelservice-programma



Wij kunnen ons voorstellen dat je het interieur van je
vakantiewoning, hotel of restaurant up-to-date wilt maken,
voordat de gasten weer komen. En je alleen de meubels wilt
vervangen die daar écht aan toe zijn. 
 
Het snelservice programma is het met zorg samengesteld
uit producten die in elk (bestaand) interieur passen. Wij zien
dat deze meubelen vaak 5 tot 10 jaar meegaan. Deze op
maat gemaakte meubelen zijn direct uit voorraad leverbaar. 
 
Via onze website kun je online kennismaken met de
producten in het snelservice programma. Of beleef en
ervaar zelf de meubels uit ons snelservice programma in
onze ruim opgezette showroom in Leek. In alle rust kun je
dan het aanbod bekijken. Maak bij ons verkoopteam een
afspraak in onze showroom.
 
 
 
 
 
 
 

Ross Tucker Projectinterieur



OPBERGEN



Iedere ruimte
heeft mooie
opbergers nodig.
Waar je de
boeken in kunt
neerzetten of de
kleding netjes
kunt ophangen.



 Linnenkast
De ene helft van deze
linnenkast bestaat uit een
hanggedeelte en de andere is
voorzien van 3 legplanken.
Bovenin bevindt zich een plank
over de hele breedte van de
kast. Genoeg ruimte om al je
kleding netjes op te ruimen. De
romp en de legplanken van
deze kast zijn wit en de deuren
in robson eiken.
 
Afmeting:
180 x 90 x 52 cm.

Robson eiken

 Boekenkast
Deze boekenkast heeft 3
legplanken. Genoeg ruimte om
je boeken of tijdschriften op te
bergen. De romp van deze kast
is wit en de legplanken zijn in
robson eiken. Deze kast heeft
een stevige en witte
achterwand van 8 mm die in de
sponning is verlijmd.
 
Afmeting:
180 x 52 x 38 cm.Robson eiken

Wit

Wit



Dressoir Delft
Een prachtige dressoir in een
softe tint. Dit dressoir heeft 1
legplank en 3 deuren. Genoeg
ruimte om je spullen in op te
bergen.
 
 
Afmeting:
120 x 120 x 40 cm.

Nude apricot

Tv meubel
Dit TV meubel biedt genoeg
ruimte om je TV erop te zetten
en tijdschriften en de
afstandbediening op te bergen.
 
Afmeting: 
60 x 80 x 45 cm.

Robson eiken

Karamell



LOUNGE & RELAX

'Time to relax'



Lounge & Relax

'Time to sit down & relax' 

'Relax, Rejuvenate, Refresh' 

'Keep calm and relax' 



De Rossi is een moderne en
eigentijdse bank met metalen
poten.
 
Afmeting:
Zitbreedte: 135 cm
Totale breedte: 155 cm.

Bank

Kunstleer Antraciet

Salontafel
Deze salontafel heeft een
handige plank voor je
tijdschriften. 
 
Afmeting: 
45 x 45 x 45 cm.

Robson eiken



De Slash salontafel is een
veelgebruikte tafel die past in
vrijwel elk interieur. Handig en
stijlvol in de woonkamer.
 
Afmeting: 
Doorsnee 70 cm
Hoogte 45 cm. 
 
 

Salontafel

Blad:Nude apricot

Bijzettafeltje
Deze Pisa bijzettafel is overal
inzetbaar. Zet er eentje naast je
bank of gebruik er meerdere
om je salontafel te vervangen.
 
Afmeting: 
Doorsnee 40 cm
Hoogte 45 cm.

Blad:Nude apricot Onderstel: Beige rood

Onderstel: Beige rood



AAN TAFEL

Ons zitmeubilair is
geschikt voor diverse
ruimtes: woonkamer,
eetkamer, slaapkamer
en buiten.
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 Gezellig aan tafel! Maak

het knus met een tafel met
fijne eetkamerstoelen 
en hanglampen.
 



De Atlas tafel is een tafel die past
in ieder interieur. Door het
metalen onderstel oogt de tafel
industrieel of chic. Het frame van
deze tafel is gelast.
 
Afmeting:
120 x 60 cm
 
 
 
 

Atlas tafel

Lake stoel
Deze eetkamerstoel past zowel
binnen een modern als klassiek
interieur.

Cognac

Blad:Robson eiken Onderstel:Zwart





De Suus stoel is praktisch en
past door de retro / vintage
uitstraling in elk interieur. Deze
stoel kun je gebruiken bij een
bureau, aan tafel of lekker om
op te zitten.
 
 
 
 
 
 
 

Suus vintage

Rug en zitting Vintage

Mars armstoel

Antraciet

Armstoel Mars is een
klassieker, bekend van zijn
uitstekende combinatie van
zitcomfort en vormgeving. De
armstoel Mars heeft geen last,
bij buitengebruik, van
temperatuurverschillen. 
Bovendien is de armstoel Mars
stapelbaar tot 8 stuks en
makkelijk schoon te maken.
 
 

Frame:transparant lak



Rood 

Minsk stoel
De Minsk stoel is eenvoudig en
praktisch. Daarnaast is deze
stoel stapelbaar en licht van
gewicht.
 
 
 

Antraciet

Stella stoel
De Stella stoel heeft een UV-
bestendige, polypropyleen
kuip. De poten zijn vervaardigd
uit geanodiseerd 20mm
aluminium buis. Hierdoor is de
stoel ook zeer geschikt voor
buiten. De stoel Stella is licht
en stapelbaar.
 
 
 
 

Créme Antraciet





SLAPEN

Kom volledig tot rust met
een fijne boxspring en
matras.
 
Slaap lekker!



Een boxspring met
pocketvering matras slaapt
zeer comfortabel. De
boxspring combinatie bestaat
uit:
 
Matras: 7 zone pocketvering
20 cm
Box: Bonell vering
 
Afmeting:
80 x 200 cm
90 x 200 cm.
 
 
 
 
 

Deze pocketvering matras
afgedekt met koudschuim voelt
lekker zacht en heeft een
optimale veerkracht waardoor
het maximale ondersteuning
biedt. Dit matras heeft
nauwelijks druk verlies en gaat
daardoor langer mee. 
 
Afmeting:
80 x 200 cm
90 x 200 cm.
 
 

Boxspring

Kunstleer Antraciet

Matras



Dit dekbed biedt je de
mogelijkheid er lekker onder te
kruipen en ieder seizoen er
voor te zorgen dat je
ontspannen in slaap valt. De
vulling van het dekbed is 400
gram polyester vezel.
 
Afmeting:
140 x 200 cm.
 
 
 
 

Een hoofdkussen is een van de
belangrijkste elementen van je
bed. Een fijn slaapkussen zorgt
ervoor dat je voldoende
ondersteuning hebt bij het
slapen. De vulling van het
kussen bestaat uit microvezel.
 
Afmeting:
60 x 70 cm.
 
 

Dekbed 

Hoofd kussen
Populair



Nachtkastje
Je kunt op dit nachtkastje je
wekker of nachtlampje
neerzetten. Praktisch in
gebruik.
 
Afmeting:
46,5 x 30 x 35 cm.
 
 
 
 

Robson eiken

Garderobekast
Bergamo
Wat fijn als alle kleding in de
kast past. Deze garderobekast
uit de Bergamo-serie heeft 2/3
hang gedeelte met 1/3 leg
gedeelte waardoor je genoeg
ruimte hebt.
 
Afmeting:
120 x 90 x 40 cm.
 
 

Robson eiken Rila eiken



De moderne wandlamp Poss is
chroom van kleur. De
wandlamp is gemaakt van
metaal. Deze chromen
wandlamp heeft een E27 fitting
en is geschikt voor LED of
halogeen lichtbronnen.
 
Excl. lichtbron E27.
 
 
 
 
 
 
 

Poss wandlamp

Chroom



LICHT

'De perfecte lamp voor elk interieur'





De mat zwarte Rocky pendel is
dé musthave voor de echte
trendsetter. Met zijn
opengewerkte structuur is de
Rocky een ware eye catcher.
Deze is voorzien van een
plafondplaat. 
 
Afmeting:
Doorsnee 37,5 cm
Excl. lichtbron E27.

Met deze Bounty-hanglamp ben
je één met de natuur, dankzij de
natuurlijke afwerking met
gebogen hout. De hanglamp is
licht en luchtig en past perfect in
het plaatje van trendy
Scandinavisch design.
 
Afmeting:
Rond , diameter 50 cm
Excl. lichtbron E27.
 
 

Bounty hanglamp

Rocky hanglamp

Naturel

Zwart



De Tessa plafondlamp is een
sfeervolle lamp met een strak
design. Deze lamp heeft IP
klasse 44 waardoor deze ook
geschikt is voor een badkamer.
 
 
Afmeting: 
Doorsnee 27 cm
Excl. lichtbron E27.
 
 
 

De Flexy wandlamp is een
sierlijke en vooral praktische
lamp als nacht-of leeslamp in
de slaapkamer. De
geïntegreerde led-verlichting
zorgt voor helder en warm
licht. De arm van deze
leeslamp kun je moeiteloos in
elke richting buigen.
 
Inclusief geïntegreerde LED
verlichting 3W.
 
 
 

Tessa plafondlamp

Wit

Flexy wandlamp

Zwart



Deze wandlamp, Ovaal, komt
het beste tot zijn recht op
mooie stuc wand of stoer
gemetselde muur. De lamp
heeft een zandloper lichteffect
op de wand. Door de afmeting
van deze lamp kun je deze
eenvoudig over een centraal
doos plaatsen. Ook
verkrijgbaar met snoer en
schakelaar.
 
Afmeting: 
20 x 16 x 9 cm.
 
 
 

Ovaal wandlamp

Wit

Lichtbron LED
Fitting Wattage Doorsnede
E14      4W         4,5 cm            rond
E14      4W         4 cm               kaars
E14      5W         6 cm               rond
 
 
 

Fitting Wattage Doorsnede
E27      3W         4,5 cm            rond
E27      3W         3,5 cm            kaars
E27      3W         4,5 cm            rond
E27      5W         9,5 cm            rond
E27      5W         12,5 cm          rond
E27      5W         6,4 cm            peer
 





 
Kapteynlaan 19
9351 VG Leek
 
0594 - 51 60 17
info@rosstucker.nl
www.rosstucker.nl
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