Garderobekasten Garde-robe

1 pers. eiken alpine wit

1 pers. eiken 12

1 pers. eiken leem

1 pers. eiken white oak

1 pers. eiken zand

1 pers. eiken blank

ILONA
design by Zondag

KLEUREN - COULEURS

U kiest wat het beste bij u past, en dat moet lukken met de ruime keuze in kleuren in onze collectie.
Hieronder ziet u al onze standaard kleuren op een rij.
Al onze dealers hebben de echte kleurstalen in huis, waardoor u een goed beeld krijgt van de kleur van uw keuze.
Une large palette de couleurs vous permet de sélectionner la couleur de votre choix.
Ci-dessous vous voyez toutes les couleurs standard.
Nos revendeurs peuvent vous soumettre les échantillons réels.
.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden van een
bijpassende garderobekast, verwijzen wij u door naar
onze speciale brochure met onze garderobekasten.
Pour en savoir plus, nous référons à notre catalogue de
l’armoire.
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Model ILONA uit de Zondag collectie wordt gemaakt op basis van massief eikenhout, in combinatie met veredelde plaatmaterialen. Bij alle
uitvoeringen van model ILONA is aanpassing van lighoogte, breedte
en lengtematen mogelijk. Model ILONA heeft tevens comfortopties
zoals bv. uitstapverlichting en in hoogte verstelbare bodemdragers.
Le modèle ILONA de la collection Zondag est fabriqué de
chêne massif, en combinaison avec des matériaux améloirés.
Le lit oﬀre de nombreuses possibilités en termes de largeur, de longueur et de hauteur de couchage. En plus, il oﬀre des options de comfort, comme un éclairage et un support sommier réglable en hauteur.

Nachtkast Chevet ILONA TL
44 x 38 x 53 cm

Nachtkast Chevet ILONA TH
44 x 38 x 70 cm

NACHTKASTJE / CHEVET TH

Commode
S p i e g e l
Miroir
60 x 3 x 60 cm

ILONA DEELBAAR BED

BEDDEN - LITS
Deelbaar
Verrijdbaar onderstel
Divisible
Optioneel verrijdbaar onderstel voor 1 persoons
bedden ( 80, 90 en 100 cm)
Châssis à roues
En option pour lits d’ 1 personne ( 80, 90, et 100 cm)

Bed Bed Bed Bed -

Lit ILONA vast** 80
Lit ILONA vast** 90
Lit ILONA vast** 100
Lit ILONA vast** 120

87 x 207 x 58 / 97 cm
97 x 207 x 58 / 97 cm
107 x 207 x 58 / 97 cm
127 x 207 x 58 / 97 cm

supplement lange bedzijden 190 cm , supplément longerons 190 cm
supplement lange bedzijden 210 cm , supplément longerons 210 cm
supplement lange bedzijden 220 cm , supplément longerons 220 cm
* divisible, ** ﬁxé

OPTIE uitstapverlichting
Optionnels fuex de sortie

