
Adviesverkoopprijzen (AVP) per stuk incl. BTW geldig van 02-05-2022 t/m 31-10-2022.

CONSUMENTEN PRIJSLIJST ARTIKELEN

148509: print datum 06-05-2022 17:02druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden
* zolang de voorraad strekt          ** prijslooptijd t/m          *** prijslooptijd vanaf

 (exclusief actieprijzen)

ARIZONA

Advies verkoop
prijs


OmschrijvingArt. nr.Afbeelding

Pagina 1 van 4

buffetkast (dressoir+bovenkast) 2-deuren +
2-glasdeuren + 3-niches (+led)

40874WIT  2.299,00€

dressoir 190 cm. - 3-deuren + 1-lade + 2-niches (+ led)40875WIT  1.399,00€

eetkamertafel 105 x 210 cm.40876RWL  999,00€

dressoir 225 cm. - 3-deuren + 1-lade + 2-niches (+ led)40877WIT  1.599,00€
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dressoir 140 cm. - 2-deuren + 3-niches (+ led)40878WIT  999,00€

ladenkast 55 cm. - 3-laden + 1-niche + 6-wijnrekken40881WIT  749,00€

wandtafel 45 x 140 cm. + 2-laden40882WIT  699,00€

bovenkast (+ 40882 / 40878) - 2-glasdeuren (+ led)40883WIT  1.299,00€

salontafel 60 x 110 cm. - 1 lade t&t + 2-niches40884WIT  649,00€

eetkamertafel 105 x 160 cm.40886RWL  899,00€
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uitschuiftafel 105 x 190 cm. (+ 60 cm.)40887RWL  1.299,00€

uitschuiftafel 105 x 160 cm. (+ 50 cm.)40888RWL  1.199,00€

lowboard 140 cm. - 1-deur + 1-lade + 1-niche (+ led)40889WIT  799,00€

lowboard 170 cm. - 2-deuren + 1-lade + 1-niche (+ led)40890WIT  899,00€

roomdivider 90 cm. - 11-niches40891WIT  999,00€

highboard 125 cm. - 2-deuren + 1-lade + 3-niches (+
led)

40892WIT  1.599,00€
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dressette 170 cm. - 3-deuren + 2-laden + 2-niches (+
led)

40893WIT  1.799,00€

vitrine 100 cm. - 2-glasdeuren + 2-deuren + 1-lade (+
led)

40894WIT  1.799,00€


