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Garderobekasten   Garde-robe SITA
design by Zondag
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Voor meer informatie over alle mogelijkheden van een bijpas-
sende garderobekast, verwijzen wij u door naar onze spe-
ciale brochure van de Slide garderobekasten.

Pour en savoir plus, nous référons à notre catalogue de 
l’armoire Slide.

Zijdegrijs + Halifax Eiche natur

Signalzwart + Halifax Eiche natur

Zuiver-wit+ Halifax Eiche natur Zuiver-wit + Nebraska Eiche grau

Zijdegrijs + Nebraska Eiche grau

Signalzwart + Nebraska Eiche grau



Nachtkast Chevet Sita NT2 (2 laden)

40 x 40 x 60 cm

Commode  -  Sita  

120 x 50 x 85 cm

Sita, een eigentijdse slaapkamer in de Zondag collectie, gemaakt van hoogwaardige 
materialen en een degelijk bed frame om het bed zo stevig mogelijk neer te zetten en 
optimaal verrijdbaar te maken.        
                                                                                            
Er zijn meerdere uitvoeringen leverbaar. Als 1-persoonsbed, als 2-persoons bed en als 
deelbaar bed. Belangrijk is, dat het bed op de juiste hoogte is, voor eenvoudig in en 
uitstappen en het opmaken van het bed. Alle uitvoeringen hebben dan ook een com-
forthoogte van 47 cm. Tevens zijn er uitvoeringen met een laag voetbord leverbaar. 
          
De Sita modellen worden geproduceerd op basis van goede materialen en met goed 
gevoel voor stijl en kwaliteit. Zo bouwen we bedden die gezien mogen worden.

Sita BED

Sita NT2

BEDDEN - LITS
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Sita est une chambre à coucher contemporaine de la collection Zondag. Elle est faite 
de matériaux de haute qualité et le cadre du lit est très solide et optimalement amovible.

Le lit est disponible en plusieurs versions : 1 personne, 2 personnes et également 
comme lit divisible. Toutes les versions du lit ont une hauteur confort de 47 cm, ce qui 
est l’idéal pour y entrer et en sortir et pour faire le lit. Nous proposons également une 
version avec pied de lit bas.

Les matériaux de la chambre à coucher Sita sont méticuleusement choisis; la qualité et 
la solidité, comme le look en font une chambre attirante.

180 x 218 x 55 / 88 cm  
200 x 218 x 55 / 88 cm  
100 x 218 x 55 / 88 cm  
130 x 218 x 55 / 88 cm 
150 x 218 x 55 / 88 cm  
170 x 218 x 55 / 88 cm 
190 x 218 x 55 / 88 cm     

Bed -  Lit ZO-SITA deelbaar* 2x80   
Bed -  Lit ZO-SITA deelbaar* 2x90 
Bed -  Lit ZO-SITA vast** 90  
Bed -  Lit ZO-SITA vast** 120  
Bed -  Lit ZO-SITA vast** 140  
Bed -  Lit ZO-SITA vast** 160   
Bed -  Lit ZO-SITA vast** 180    

supplement lange bedzijden 210 cm , supplément longerons 210 cm
supplement lange bedzijden 220 cm , supplément longerons 220 cm 
* divisible,  ** fi xé

Nachtkast Chevet Sita NTR / NTL (deur R / L) 

40 x 40 x 60 cm

Optioneel : laag voetbord - pied de lit bas

4 laden - 4 tiroirs


