Programma VALADA
Natural parquet wood in combinatie met mat zwart metaal (K632)
Mooi woonprogramma met vele handige opbergmogelijkheden. De meubelen zijn afgewerkt met een
melamine-laag en zijn verkrijgbaar in 2 kleurmogelijkheden:
- K632 natural parquet wood in combinatie met mat zwart metaal.
- K647 dark shipwood in combinatie met mat zwart metaal.
De eigenschappen van melamine zijn: kras-, slijt-, en stootvast, eenvoudig in onderhoud, gebruiksvriendelijk
en bovendien heeft het de uitstraling van massief hout. Onderhoudsadvies: reinigen met Multi Cleaner.
Voor bijpassende eettafels en meer mogelijkheden m.b.t. salontafels, zie model Silvares.
De meubelen
kunnen zowel semi-gemonteerd als ongemonteerd geleverd worden. Semi-gemonteerde meubelen hebben
een meerprijs.

Dressoir

2 deuren, 3 laden, 2 open vakken, verlichting

85x184x50cm

10341371 / 10340851

TV-meubel

3 deuren, 3 laden, 2 open vakken, verlichting
85x243x50cm

10340842 / 10340853

TV-meubel

1 deur, 2 open vakken
64x125x50cm

Dressoir

64x184x50cm

10337205 / 10340859

afmetingen open vakken: 17,5x54x46,5cm

afmetingen open vakken: 17,5x54x46,5cm

incl. kabeldoorvoer

incl. kabeldoorvoer

Spiegel

Wandplank

alleen in natural parquet wood (K630)
91x160x2cm

10340845

91x209x2cm

10340847

60x60x2cm

10340843

1 deur, 4 open vakken, verlichting,
linksdraaiend

10341370 / 10341369

rechtsdraaiend

10337206 / 10340837

28-09-2020, druk- en typefouten voorbehouden.
Afmetingen zijn vermeld in de volgorde
hoogte x breedte x diepte/lengte. Deze zijn circa en
kunnen enigszins afwijken. De artikelnummers worden
in de volgorde weergegeven: ongemonteerd / semi-gemonteerd

3 deuren, 4 open vakken, verlichting

42x68x135cm

10340849

De slimste keuze!

10337204 / 10340855

Bijzettafel
met onderblad

1 lade, 1 open vak

alleen in natural parquet wood (K630)
26x100x18cm

Barkast

153x125x50cm

153x66x50cm

Salontafel

2 deuren, 2 open vakken

10340840 / 10340857

Kast

10337207

42x68x68cm

10340839

Programma VALADA
Dark shipwood in combinatie met mat zwart metaal (K647)
Mooi woonprogramma met vele handige opbergmogelijkheden. De meubelen zijn afgewerkt met een
melamine-laag en zijn verkrijgbaar in 2 kleurmogelijkheden:
- K647 dark shipwood in combinatie met mat zwart metaal.
- K632 natural parquet wood in combinatie met mat zwart metaal.
De eigenschappen van melamine zijn: kras-, slijt-, en stootvast, eenvoudig in onderhoud, gebruiksvriendelijk en
bovendien heeft het de uitstraling van massief hout. Onderhoudsadvies: reinigen met Multi Cleaner.
Voor bijpassende eettafels en meer mogelijkheden m.b.t. salontafels, zie model Silvares.
De meubelen
kunnen zowel semi-gemonteerd als ongemonteerd geleverd worden. Semi-gemonteerde meubelen hebben
een meerprijs.

Dressoir

2 deuren, 3 laden, 2 open vakken, verlichting

85x184x50cm

10337212 / 10340850

TV-meubel

3 deuren, 3 laden, 2 open vakken, verlichting
85x243x50cm

10340841 / 10340852

TV-meubel

1 deur, 2 open vakken
64x125x50cm

Dressoir

64x184x50cm

10340836 / 10340858

afmetingen open vakken: 17,5x54x46,5cm

afmetingen open vakken: 17,5x54x46,5cm

incl. kabeldoorvoer

incl. kabeldoorvoer

Spiegel

Wandplank

alleen in dark shipwood (K645)
91x160x2cm

10340844

91x209x2cm

10340846

60x60x2cm

10344594

1 deur, 4 open vakken, verlichting,
linksdraaiend

10337209 / 10340834

rechtsdraaiend

10341367 / 10341368

28-09-2020, druk- en typefouten voorbehouden.
Afmetingen zijn vermeld in de volgorde
hoogte x breedte x diepte/lengte. Deze zijn circa en
kunnen enigszins afwijken. De artikelnummers worden
in de volgorde weergegeven: ongemonteerd / semi-gemonteerd

3 deuren, 4 open vakken, verlichting

Bijzettafel
met onderblad

1 lade, 1 open vak
42x68x135cm

alleen in dark shipwood (K645)
26x100x18cm

Barkast

153x125x50cm 10340835 / 10340854

153x66x50cm

Salontafel

2 deuren, 2 open vakken

10337211 / 10340856

Kast

10340848

De slimste keuze!

10340838

42x68x68cm

10337213

