
TV-dressoir
1 deur, 2 open vakken

(hxbxd) 55x134x51cm 10091932

Boekenkast
4 deuren, 2 laden, 6 open vakken 

(hxbxd) 220x222x51cm 10091931 

Dressoir  
2 deuren, 3 laden

(hxbxd) 90x191x51cm 10091924

Spijkenisse 
PROGRAMMA

            mooier wonen voor minder geld!

TV-dressoir
2 deuren, 2 open vakken

(hxbxd) 55x191x51cm 10091933  

Mediacenter
opzetkast 
6 open vakken 

(hxbxd) 108x190x46cm 10091934

TV-dressoir
+ opzetkast  
2 deuren, 8 open vakken

(hxbxd) 163x191x51cm 10093414

Vitrinekast  
4 glasdeuren, 4 dichte deuren,

2 laden, met verlichting

(hxbxd) 220x222x51cm 10091930

Vitrinekast  
2 glasdeuren, 2 dichte deuren, zonder verlichting

(hxbxd) 220x120x51cm 10091927

2 glasdeuren, 2 dichte deuren, met verlichting

(hxbxd) 220x120x51cm 10091928

November 2016, druk- en  
typefouten voorbehouden

Afbeelding niet
beschikbaarWoonprogramma Spijkenisse is 

een schitterend woonprogramma 
met een onmiskenbare lifestyle-
uitstraling, in eiken grey met witte 
fronten.
De meubelen zijn uitgevoerd in 
Lamulux-melamine waardoor 
ze erg gebruiksvriendelijk en 
makkelijk te onderhouden zijn. 
Binnen dit programma is er keuze 
uit vele verschillende elementen.
De tafels zijn met diverse 
onderstellen verkrijgbaar, zodat 
u uw woonkamer helemaal naar 
eigen wens kunt inrichten.

 

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

Meer informatie?
Onze medewerkers helpen u 
graag.



Spijkenisse 
PROGRAMMA

Woonprogramma Spijkenisse is 
een schitterend woonprogramma 
met een onmiskenbare lifestyle-
uitstraling, in eiken grey met witte 
fronten.
De meubelen zijn uitgevoerd in 
Lamulux-melamine waardoor 
ze erg gebruiksvriendelijk en 
makkelijk te onderhouden zijn. 
Binnen dit programma is er keuze 
uit vele verschillende elementen.
De tafels zijn met diverse 
onderstellen verkrijgbaar, zodat 
u uw woonkamer helemaal naar 
eigen wens kunt inrichten.

 

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

Eettafel 
met  metalen  kruispoten

(hxbxl) 77x90x160cm 10208889

(hxbxl) 77x90x190cm 10208890

(hxbxl) 77x100x220cm 10208891

(hxbxl) 77x100x240cm 10208892

(hxbxl) 77x100x250cm 10208893

Eettafel 
met kruispoten

(hxbxl) 77x100x190cm 10091936

(hxbxl) 77x100x230cm 10091937

Eettafel 
met rechte poten  
(hxbxl) 77x90x160cm 10091941

(hxbxl) 77x90x190cm 10091942

(hxbxl) 77x100x220cm 10091943

Salontafel 
met lade, 1 lade,1 open vak

(hxbxl) 40x67x135cm 10091940

Salontafel 
met metalen kruispoten

(hxbxl) 41x67x135cm 10208894

Hoektafel  
(hxbxl) 40x67x67cm 10091938

            mooier wonen voor minder geld!

Afbeelding niet
beschikbaar


