Programma INDUSY

Industrieel en robuust vormgegeven woonprogramma, gemaakt van massief mangohout met een old grey
metalen frame en poten. Als extra stoer detail zijn een aantal deuren van de kasten en dressoirs ook in metaal
uitgevoerd. Onderhoudsadvies: elke 4 - 6 maanden voorbehandelen met Natural Wood Cleaner en vervolgens
verzorgen met een dunne laag Matt Polish.
De eettafels en de vierkante salontafel worden ongemonteerd geleverd.

Dressoir

Boekenkast

3 deuren, 3 laden
78x190x42cm

10315404

1 legplank achter elke deur

200x65x37cm

Kast

78x100x42cm

10315405
33x55x35cm

TV-meubel

1 deur, 3 lade

1 deur, 2 open vakken
10315403

1 legplank achter de deur

58x125x37cm
1 legplank achter de deur
incl. kabeldoorvoer

02-03-2021, druk- en typefouten voorbehouden.
Afmetingen zijn vermeld in de volgorde
hoogte x breedte x diepte/lengte. Deze zijn circa
en kunnen enigszins afwijken.

200x65x37cm

10315406

1 legplank achter de deur

geen legplank achter de onderste deur

afmeting open vak

TV-meubel

TV-meubel

58x150x37cm
afmeting open vak
incl. kabeldoorvoer

De slimste keuze!

10315407
37,5x90x34cm

2 deuren, 2 laden, 2 open vakken
10315401

1 legplank achter de deur
18x69x35cm

200x100x37cm

2 legplanken achter de bovenste deur

1 deur, 2 laden, 2 open vakken
10341421

afmeting open vak

1 deur, 3 laden, 3 open vakken

2 deuren, 1 lade

geen legplank achter de deur
afmeting open vak

Kast

Kast

1 deur, 1 lade, 3 open vakken

58x190x37cm

10315402

1 legplank achter elke deur
17x43x34cm

afmeting open vak
incl. kabeldoorvoer

18x43,5x35cm

Eettafel

Eettafel rond
78xØ135cm (spinpoot)

10350537

10315411

78xØ150cm (spinpoot)

10350541

10315412

hoogte onderregel ca. 73cm

79x90x160cm

10315410

79x95x190cm
79x100x220cm

Eettafel ovaal

78x110x215cm (spinpoot)
hoogte onderregel ca. 73cm

hoogte onderregel ca. 74cm

Salontafel
U-poten

43x80x80cm

10315408

02-03-2021, druk- en typefouten voorbehouden.
Afmetingen zijn vermeld in de volgorde
hoogte x breedte x diepte/lengte. Deze zijn circa
en kunnen enigszins afwijken.

De slimste keuze!

10341501

Salontafel
1 lade

40x70x135cm

10315409

