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De poten van Bliss zijn van metaal, overig materiaal is MDF
zijdeglans gelakt. De lederen handgrepen bij ‘Seagreen’
zijn cognac kleurig met koper knopjes en handgrepen bij
‘White’ zijn camel-kleurig met gouden knopjes. Deze zijn
niet inwisselbaar. Leder is een natuurproduct. Gedurende
het gebruik rekt het leder op. Dit hoort bij de eigenschappen
van leder.
The legs of the Bliss are made from metal, the other material
is satin lacquered MDF. The leather handles “Seagreen” are
cognac-coloured with copper buttons and handles ‘White’ are
camel-coloured with gold buttons. These are not exchangeable.
Leather is a natural product. During use the leather stretches.
This is part of the characteristics of leather.

10770201
Ledikant seagreen 60x120 cm
Bed seagreen 60x120 cm
H91xB64xD124 cm
€ 329,-

10770101
Ledikant wit 60x120 cm
Bed white 60x120 cm
H91xB64xD124 cm
€ 329,-

10770140
Wandschap wit
Wallshelf white
B70xD20 cm
€ 89,-

10770221
Commode seagreen 3 laden
Chest seagreen 3 drawers
H93xB90xD55 cm
€ 499,-

10770121
Commode wit 3 laden
Chest white 3 drawers
H93xB90xD55 cm
€ 499,-

10770240
Wandschap seagreen
Wallshelf seagreen
B70xD20 cm
€ 89,-

soft
close op
deuren en
laden

Los te bestellen: set van 12 losse
knopjes in zilver, zwart, koper en
goud en wordt per post naar u
opgestuurd:
10770290 Zilver € 23,95
10770291 Zwart € 23,95
10770292 Koper € 23,95
10770293 Goud € 23,95

10770251
Hang-legkast seagreen 2 deuren
Incl. roede en 3 legplanken
Wardrobe seagreen 2 doors
H190xB90xD55 cm
€ 599,-

10770151
Hang-legkast wit 2 deuren
Incl. roede en 3 legplanken
Wardrobe white 2 doors
H190xB90xD55 cm
€ 599,-

10770252
Extra legplank wit
€ 29,50
10770253
Extra roede
€ 21,-

Hoogte van commode is aankleedhoogte. Height of chest of drawers is dressing height. Wijzigingen in kleur, model en prijs voorbehouden. Modifications in colours, models and prices reserved.

