
 

De bedkast Loft is het paradepaardje van deze fabrikant. De zeer degelijke bedkast

heeft een instelbaar veermechanisme, waardoor de bediening een fluitje van een cent

wordt. Dit in combinatie met de geavanceerde lattenbodem met instelbare dubbele

latten op het onderrug en heupgedeelte, maakt deze bedkast één van de beste die

er te krijgen is. Door de opbouw van deze bedkast heeft u de mogelijkheid om een

matras met een dikte van 21-22 cm. te gebruiken.

De romp is altijd in één van de bovenstaande kleuren. Het frontpaneel is in principe

wit, maar kan tegen meerprijs in de onderstaande lakkleuren geleverd worden. 

Ook hoogglans wit behoort tot de mogelijkheden.

Hooggl. wit

Bij dit programma heeft u  tevens vele aanbouwmogelijkheden qua boeken-, linnen- en hangkasten in verschillende

breedtematen, waardoor wij, aan de hand van uw wensen, een gehele wand kunnen samenstellen. De bedkast Loft kan

Maatvoering, mogelijkheden en prijzen:

U kunt bij deze bedkast ook een eigen matras gebruiken, mits deze geschikt is voor gebruik in een bedkast.

Wit Glad Donker eik Noten Licht eik

Aubergine Pistache Vanille

info@slaapbanken.nl

Blauw

LOFT

zwart Wit

als enige bedkast met een bedbreedte van 180 cm. geleverd worden. Tevens verlichting mogelijk.

Prijzen zonder matras met de romp in één van de 4 mogelijkheden.

45 cm.

Taupe Grijs Sky Chocolade Mokka

Bedmaat 160 x 200 cm. Bedmaat 180 x 200 cm.

45 cm.

224 cm.

215,5 cm.

+ € 722 + € 784

159 cm.

224 cm.

45 cm.

179 cm.

224 cm.

Bedkast Loft

Kastbreedte:

Kasthoogte:

Kastdiepte dicht:

Uitgeklapt:

€ 3.351Front in wit

215,5 cm.

Bedmaat 140 x 200 cm.

€ 557

€ 3.410 € 3.604

+ € 266 + € 283 + € 295

+ € 659

16 cm. dik

18 cm. dik

18 cm. dik

Matrasmogelijkheden Easy Living

€ 403

Koudschuim HR 40

Koudschuim HR 55

199 cm.

€ 375

€ 439

Front in lak

Front in hooggl.wit

WWW.BEDKASTEN.NL

Pocket 7 zones

€ 425

€ 494

€ 479

€ 464 € 534

Bedkast

Model

Middenweg 109-113a

1098 AH Amsterdam

Tel.: 020 66 311 61

215,5 cm.
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