
VERKOOP ADVIES PRIJSLIJST PER 1-1-2022

 

AFBEELDING UITVOERING en AFMETINGEN TYPE NR PRIJS €

Kast compleet (greeploos/push to open )      B176 x D52 x H38 41 1.635€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 44€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B176 x D52 x H38 42 1.782€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H38 51 1.749€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 44€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H38 52 1.956€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H38 53 2.066€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H61 61 2.169€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)     B231 x D52 x H61 62 2.284€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H61 63 2.158€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H61 64 2.246€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 110€                     

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H61 65 2.011€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     
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Kast compleet (greeploos/push to open)      B176 x D52 x H82 71 2.339€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 110€                     

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B176 x D52 x H82 72 2.158€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B176 x D52 x H82 73 1.980€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H82 81 2.631€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 110€                     

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H82 82 2.431€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 110€                     

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H82 83 2.532€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 132€                     

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B231 x D52 x H82 84 2.108€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 209€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)     B121 x D42 x H150 91 2.167€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 165€                     

Meerprijs losse glasdeur 198€                     
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Kast compleet (greeploos/push to open)      B65 x D42 x H217 101 2.191€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs losse glasdeur 198€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D42 x H217 121L 3.738€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs losse glasdeur klein (alleen bovenin) 249€                     

Meerprijs losse glasdeur groot (alleen bovenin) 308€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D42 x H217 122L 3.661€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs losse glasdeur klein (alleen bovenin) 249€                     

Meerprijs losse glasdeur groot (alleen bovenin) 308€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D42 x H217 123 3.907€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs losse glasdeur klein (alleen bovenin) 249€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D42 x H217 124 3.652€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs losse glasdeur klein (alleen bovenin) 249€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D42 x H217 125 3.566€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs losse glasdeur groot (alleen bovenin) 308€                     
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Kast compleet (greeploos/push to open)     B176 x D52 x H61 142 1.976€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 88€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B176 x D52 x H61 144 1.883€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B176 x D52 x H61 145 1.802€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 187€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D52 x H61 163 1.406€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 44€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 165€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D52 x H61 164 1.516€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 66€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 165€                     

Kast compleet (greeploos/push to open)      B121 x D52 x H61 165 1.267€                  

!!!  bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)

Meerprijs front met grepen 44€                      

Meerprijs hogere poot : Frame FZ laag (17cm) of Frame FZ hoog (34cm) 165€                     

 

Milano KENMERKEN :

✓50 mm bovenblad
✓50 mm zijden
✓ bovenblad en zijden zijn NIET leverbaar in mdf lak (kleurgroep C) en hoogglans (kleurgroep D)
✓zijden achterliggend
✓poot naar keuze

✓achter elke deur zit  standaard een in hoogte verstelbare legplank  (m.u.v. de kleine deuren in model 82 = meerprijs ) 

✓een smalle hoge kast uit de 100 serie kan naar keuze uitgevoerd worden met links en rechts draaiende deuren
✓Alle types uit de 40- en 50 serie kunnen uitsluitend en alleen met lade, klep en of open vak geleverd worden. In deze types is

een uitvoering met deuren NIET mogelijk!

MAATWERK tegen meerprijs :

o    Een lade, deur, klep of open vak kan tegen een meerprijs van  € 165,- gewijzigd worden in een lade, deur, klep of open vak. 
(NB 2 frontdelen aanpassen is 2 x meerprijs)

o    Een spiegelbeeld uitvoering van de kast, kan tegen een meerprijs van 10% van de totaalprijs van de kast
o    Andere ralkleuren tegen een vaste basis meerprijs van € 165,-, plus 10% van de totaalprijs van de kast


