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dressoir 2-deuren + 2-laden - 210 cm. (hoogte 85 cm. /
diepte 45 cm.)

37133RWB  1.399,00€

dressette 2-deuren + 3-laden + 1-klep - 150 cm. (+ led)37134RWB  1.499,00€

highboard 3-deuren + 2-laden + 2-niches (+ led)37135RWB  1.599,00€

dressoir 2-deuren + 2-laden - 210 cm.37136RWB  1.299,00€
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lowboard 2-kleppen + 2-niches - 170 cm. (+ led)37137RWB  999,00€

lowboard 1-lade + 2-kleppen + 1-niche - 210 cm. (+
led)

37138RWB  1.099,00€

tv-rek 1-niche - 170 cm.37139RWB  449,00€

tv-rek 2-niches - 210 cm.37140RWB  579,00€

tv-rek set - 187 cm.37141RWB  579,00€

bergkast 3-deuren + 3-laden - 100 cm.37142RWB  1.499,00€
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boekenkast 1-lade + 5-niches - 75 cm.37143RWB  899,00€

salontafel 60 x 120 cm. + 1-niche37144RWB  499,00€

wandplank 120 cm.37145RWB  199,00€

vitrine hoog 1-glasdeur + 2 deuren + 3-laden (+ led)37146RWB  1.699,00€

dressoir 2-deuren + 2-laden - 180 cm.37150RWB  1.199,00€

hoektafel 55 x 55 cm. + 1-niche37151RWB  329,00€
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eetkamertafel 100 x 160 cm. - metalen u-poot37152RWB  899,00€

eetkamertafel 100 x 180 cm. - metalen u-poot37153RWB  999,00€

dressoir 3-deuren + 2-laden - 240 cm.37154RWB  1.499,00€

uitschuiftafel 100 x 190 cm. (+ 60 cm.) - metalen u-poot37155RWB  1.499,00€


