
Barkast        
2 deuren, 4 vakken

(hxbxd) 190x139x45cm  10154156

Broodkast  
2 deuren rechtsdraaiend

(hxbxd) 206x84x45cm   10154157

Vitrinekast
1 deur, 1 glasdeur linksdraaiend

(hxbxd) 206x84x45cm 10154159

TV-dressoir
1 deur, 2 vakken

(hxbxd) 55x135x45cm   10154155 

TV-dressoir
2 deuren, 2 vakken 

(hxbxd) 55x194x45cm   10154154

Boekenkast
1 deur rechtsdraaiend, 3 vakken

 (hxbxd) 206x84x45cm 10154158 

Bartafel
(hxbxl) 90x80x140cm  10154213

Dressoir
4 deuren

(hxbxd) 93x252x45cm 10154153

Dressoir
3 deuren

(hxbxd) 93x194x45cm 10154152

Svensby 
PROGRAMMA

            mooier wonen voor minder geld!

November 2016, druk- en  
typefouten voorbehouden

Eettafel  
(hxbxl) 77x90x140cm 10154160 

(hxbxl) 77x90x160cm 10154161

(hxbxl) 77x90x190cm 10154162

(hxbxl) 77x100x220cm 10154163

Salontafel
1 lade

(hxbxl) 42x67x135cm    10154164

Eettafel  
met metalen kruispoten, zonder bouten 

(hxbxl) 77x90x160cm     10208883

(hxbxl) 77x90x190cm     10208884

(hxbxl) 77x100x220cm  10208885 

(hxbxl) 77x100x240cm 10208886 

(hxbxl) 77x100x250cm 10208887  

Woonprogramma Svensby is 
een eigentijds woonprogramma, 
verkrijgbaar in de actuele kleur 
stone en voorzien van stoere 
metalen bouten als opvallend 
accent.
Ook de tafel met rechte poten is 
uitgevoerd met deze bouten. De 
tafel met metalen kruispoten is 
zonder bouten uitgevoerd.
Doordat het programma Svensby 
afgewerkt is met een melamine laag 
is het erg makkelijk in onderhoud, 
kras-, slijt en stootvast.
 

 

Onderhoud
Voor dit programma adviseren 
wij voor het reinigen; 
houtdecor intensief reiniger. 

Meer informatie?
Onze medewerkers helpen u 
graag.



Salontafel
(hxbxl) 42x80x80cm 10154165 

Svensby 
PROGRAMMA

            mooier wonen voor minder geld!

Woonprogramma Svensby is 
een eigentijds woonprogramma, 
verkrijgbaar in de actuele kleur 
stone en voorzien van stoere 
metalen bouten als opvallend 
accent.
Ook de tafel met rechte poten is 
uitgevoerd met deze bouten. De 
tafel met metalen kruispoten is 
zonder bouten uitgevoerd.
Doordat het programma Svensby 
afgewerkt is met een melamine laag 
is het erg makkelijk in onderhoud, 
kras-, slijt en stootvast.
 

 

Onderhoud
Voor dit programma adviseren 
wij voor het reinigen; 
houtdecor intensief reiniger. 

Meer informatie?
Onze medewerkers helpen u 
graag.

November 2016, druk- en  
typefouten voorbehouden

Salontafel
met metalen kruispoten, zonder bouten 

(hxbxl) 41x67x135cm 10208888


