Massief houten bedden
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JOANS
Massief eiken balken bed
• Beschikbaar in massief eiken geolied en massief eiken
melkwit/lichtkleurig geolied.
• Behandeld met milieuvriendelijke ‘Livos’ olie.
• Dikte van de balken ca. 11 cm, hoogte poten ca. 23 cm,
hoogte frame ca. 17 cm, inleghoogte variabel 6,5-13,5 cm.
• Wordt in delen geleverd, zonder lattenbodem, met middenbalk.
• Bedden uit deze serie: Joans,Eliaz,Jacob en Jozef.

Eventueel ook te verkrijgen:
 Ladenset onder het bed.
 Plinten aan hoofd- en voeteneinde.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

Technische fiche
BxHxL in cm
Totaalgewicht
Hoofdbord

140x200 cm
161x83x241 cm
141,8 kg
Dubbele balk

160x200 cm
201x83x241 cm
147,5 kg
Dubbele balk

180x200 cm
221x83x241 cm
154 kg
Dubbele balk

200x200 cm
241x83x241
162 kg
Dubbele balk
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ELIAZ
Massief eiken balken bed
• Beschikbaar in massief eiken geolied en massief eiken
melkwit/lichtkleurig geolied.
• Behandeld met milieuvriendelijke ‘Livos’ olie.
• Dikte van de balken ca. 11 cm, hoogte poten ca. 23 cm,
hoogte frame ca. 17 cm, inleghoogte variabel 6,5-13,5 cm.
• Wordt in delen geleverd, zonder lattenbodem, met middenbalk.
• Bedden uit deze serie: Joans,Eliaz,Jacob en Jozef.

Eventueel ook te verkrijgen:
 Ladenset onder het bed.
 Plinten aan hoofd- en voeteneinde.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

Technische fiche
BxHxL in cm
Totaalgewicht
Hoofdbord 1
Hoofdbord 2

140x200 cm
162/82/222 cm
130,6 kg
Enkele balk
Dubbele balk

160x200 cm
182x82x222 cm
136 kg
Enkele balk
Dubbele balk

180x200 cm
202x82x222 cm
148 kg
Enkele balk
Dubbele balk

200x200 cm
222x82x222 cm
151,2 kg
Enkele balk
Dubbele balk
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JACOB
Massief eiken balken bed
• Beschikbaar in massief eiken geolied en massief eiken
melkwit/lichtkleurig geolied.
• Behandeld met milieuvriendelijke ‘Livos’ olie.
• Dikte van de balken ca. 11 cm, hoogte poten ca. 23 cm,
hoogte frame ca. 17 cm, inleghoogte variabel 6,5-13,5 cm.
• Wordt in delen geleverd, zonder lattenbodem, met middenbalk.
• Bedden uit deze serie: Joans,Eliaz,Jacob en Jozef.

Eventueel ook te verkrijgen:
 Ladenset onder het bed.
 Plinten aan hoofd- en voeteneinde.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

Technische fiche
BxHxL in cm
Totaalgewicht
Hoofdbord

140x200 cm
162/82/222 cm
150 kg
Enkele balk

160x200 cm
182x82x222 cm
161 kg
Enkele balk

180x200 cm
202x82x222 cm
176 kg
Enkele balk

200x200 cm
222x82x222 cm
186 kg
Enkele balk
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JOZEF
Massief eiken balken bed
• Beschikbaar in massief eiken geolied en massief eiken
melkwit/lichtkleurig geolied.
• Behandeld met milieuvriendelijke ‘Livos’ olie.
• Dikte van de balken ca. 11 cm, hoogte poten ca. 23 cm,
hoogte frame ca. 17 cm, inleghoogte variabel 6,5-13,5 cm.
• Wordt in delen geleverd, zonder lattenbodem, met middenbalk.
• Bedden uit deze serie: Joans,Eliaz,Jacob en Jozef.

Eventueel ook te verkrijgen:
 Ladenset onder het bed.
 Plinten aan hoofd- en voeteneinde.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

Technische fiche
BxHxL in cm
Totaalgewicht
Hoofdbord

140x200 cm
162/82/222 cm
120 kg
Dubbele balk

160x200 cm
182x82x222 cm
129 kg
Dubbele balk

180x200 cm
202x82x222 cm
142 kg
Dubbele balk

200x200 cm
222x82x222 cm
152 kg
Dubbele balk
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EMIEL
Massief vurenhouten balken bed
• Massief vurenhouten ledikant,
gebeitst in eikenhouten honing kleur en geolied
• Dikte van de balken 16x9 cm
• Hoofdbord is 2-delig, totale hoogte is 39,5 cm
• Poot hoogte is 30 cm
• Maximale lattenbodem hoogte 45,5 cm
• Inleghoogte voor de matrasdrager is 11 cm

Eventueel ook te verkrijgen:
 Nachtkastjes.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

Technische fiche
BxHxL in cm
Hoofdbord

140x200 cm
162/85/222 cm
Dubbele balk

160x200 cm
182x85x222 cm
Dubbele balk

180x200 cm
202/85/222 cm
Dubbele balk

200x200 cm
222x85x222 cm
Dubbele balk
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WODAN
Massief vurenhouten balken bed
• Massief vurenhouten ledikant,
gebeitst in eikenhouten honing kleur en geolied.
• Dikte van de balken 16x9 cm
• Poot hoogte is 25 cm,
met een aluminium bovendeel.
• Hoofdbord is 2-delig, totale hoogte is 43 cm
• Inleghoogte voor de matrasdrager is 12 cm

Eventueel ook te verkrijgen:
 Nachtkastjes.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

Technische fiche
BxHxL in cm
Hoofdbord

140x200 cm
160/86/225 cm
Dubbele balk

160x200 cm
180x86x225 cm
Dubbele balk

180x200 cm
200/86/225 cm
Dubbele balk

200x200 cm
220x86x225 cm
Dubbele balk
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ISABELLA
Massief grenen bed
• Massief grenen - wit gelakt.
• Accenten in wit, honing, koloniaal.
• Voorzijde gegroefd.
• De kamer dient minimaal 230 cm hoog zijn,
zodat de kledingkasten gemonteerd kunnen worden.

Eventueel ook te verkrijgen:







Nachtkastjes.
Kledingkast.
Bedbank.
Ladenset onder het bed.
Commode.
Linnenkast.

Onze service:





GRATIS levering.
GRATIS plaatsing.
GRATIS terugname oude matras.
GARANTIE.

T. fiche
Afmetingen
Totaalgewicht
Opbergruimte
(optioneel)

T. fiche
2 deuren
3 deuren
4 deuren
5 deuren
klein
groot

100x200 cm
107x99x223 cm
56 kg

140x200 cm
147x99x223 cm
71 kg

180x200 cm
187x99x223 cm
81 kg

laden

laden

laden

nachtkastje
51x64x35
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

commode
107x84x41
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

bedbank
140x45x35
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

linnenkast
120x190x55
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

kledingkast
n.v.t.
132/217/62
192/217/62
255/217/62
315/217/62
n.v.t.
n.v.t.

spiegel
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
100x100x6
180x900x6

