
De bedkast Space heeft maar een klein zetje nodig om uit te klappen. Het geavanceerde 

veermechanisme zorgt voor de rest.  Deze bedkast kan uitgevoerd worden met een bank 

met of zonder leuningen, een tafel of gewoon als bedkast. Op de zeer degelijke latten-

bodem kunt u een matras leggen van circa 20 cm. dik. Hieronder ziet u de voorbeelden

waarin de bedkast te verkrijgen is. De stof van de bank valt natuurlijk ook te kiezen.

Wij hebben hier gebruikt gemaakt van een prachtige JAB-stof.

De romp en het front kunnen in de volgende uitvoeringen geleverd worden:

Sonoma eiken

Kernbeuken fineer

Het front kan ook nog in de onderstaande kleuren:

Hooggl. Wit Hooggl. Crème Lak lichtgrijs

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. Lak steengrijs

Maatvoering, mogelijkheden en prijzen:

Vanaf prijzen zonder matras:

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

WWW.BEDKASTEN.NL

Bedkast

Model

Middenweg 109-113a

1098 AH Amsterdam

Tel.: 020 66 311 61

€ 4.613 nu € 4.195

€ 4.844

€ 7.150

€ 7.301

€ 7.766

Bedmaat 180 x 200 cm.

195 cm.

230 cm.

42 cm.

213 cm.

Eiken

Leigrijs Eiken fineer

115 cm.

info@slaapbanken.nl Space

Lak blauw

Wit Kernbeuken

Lak lichtgroen

230 cm.

155 cm.

230 cm.

42 cm.

213 cm.

230 cm.

42 cm.

213 cm.

Bedmaat 140 x 200 cm. Bedmaat 160 x 200 cm.

Lak orientrood

Bedkast Space

Kastbreedte:

Kasthoogte:

Kastdiepte dicht:

Uitgeklapt:

42 cm.

213 cm.

175 cm.

Bedmaat 100 x 200 cm.

€ 5.425

€ 5.856

+bank met armen

€ 3.582 nu € 3.295

€ 3.944 € 4.144 € 4.344

€ 5.246

Bedkast

€ 5.697 € 6.020

€ 3.824 nu € 3.495

+bank+aanbouwdeel

+tafel

+bank zonder armen

€ 4.048 nu € 3.695

€ 5.875

€ 6.296

€ 6.199

€ 6.625

http://www.bedkasten.nl/
mailto:info@slaapbanken.nl
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