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gekleurd glas 
glanzend of mat | Alle glasoppervlakken in wenskleur (uit NCS-kleurenwaaier, tegen meerprijs).

kleurmonsters
Hout is een van de edelste, mooiste en veelzijdigste natuurproducten. Elk stuk hout is uniek. Kleurverschillen zijn afhankelijk van de structuur en het groeigebied 
van het hout. Ook de ouderdom van het meubel speelt een rol, omdat natuurlijke omgevingsinvloeden zoals daglicht de kleur van het oppervlak veranderen. 
Bij productie op basis van een kleurmonster proberen we altijd de kleur zo goed mogelijk te benaderen. Toch is het mogelijk dat bij de materialen hout,  
leder, glas en keramiek geringe afwijkingen voorkomen. Absolute kleurgelijkheid is niet mogelijk. 

*De wild houtsoorten zijn enkel beschikbaar voor fronten en tafelbladen.
**venetiaanse eik enkel voor fronten

keramiek

basaltzwartcementphedraarctic white iron moss

brons (alleen mat)

donkerbruinwit 
(optiwhite)

taupe 
(optiwhite)

zand 
(optiwhite)

antraciet

kiezel 
(optiwhite)

zwart staal (alleen mat)pearl (alleen mat)

mokka
(optiwhite)

middengrijs
(optiwhite)

beukenhout kernbeuk

kersenhout

eikenhout

notenhout

wild eikenhout*

wild notenhout* eikenhout witte olie

elzenhout

wild eikenhout
witte olie*

esdoornhout 
witte olie

venetiaanse eik**

houtsoorten
Indien niet anders vermeld, zijn alle houtoppervlakken met zuivere natuurolie veredeld.
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zwart (70001) cognac (70003) donkerbruin (70002)

lederkleuren L3 (enkel voor s1 stoel en loft kussen)

garenkleur  
Garenkleur benadrukt bij leder tweekleurig de kleur van het donkere leder, bij stof tweekleurig of leder-stofcombinatie de kleur van het donkere leder of de stof.

stofkleuren Canvas

stofkleuren Clara

lederkleuren 

kiezel
(72217)

zwartbruin
(70272)

bordeaux
(70411)

poolwit
(71088)

taupe
(72218)

antraciet
(70241)

braam
(76086)

wit
(71018)

kurkuma
(73250)

blauw  
(41573)

zand
(70232)

mokka
(74153)

zwart
(70240)

appel
(78181)

cr ème
(70231)

chocoladebruin
(70273)

rood
(70210)

oudwit
(70230)

donkerbruin
(74024)

oranje
(75011)

middengrijs 
(41575)

tartufo (77710) brandy (77730)omber (77720) zwart (77750)bruin (77740)

lederkleuren natuurleder L7

lederkleuren L1

114

244

424

684

954

124

254

454

694

964

134

264

614

734

974

154

364

644

764

984

174

374

654

794

224

414

674

854

423

983

144

384

427

987

148

388

643

933

184

544

647

937

188

548

273

793

244

884

277

797

248

888



4

magnum tafels mylon tafels

TRM

1 geïntegreerd, gedempt 
inlegblad natuurhout, gekleurd 
glas of keramiek 50 cm 
vanaf tafellengte 130 cm.

1 geïntegreerd, gedempt  
inlegblad natuurhout gekleurd 
glas of keramiek 100 cm 
vanaf tafellengte 150 cm.

2 geïntegreerde gedempt 
inlegbladen, natuurhout gekleurd 
glas of keramiek 2 × 50 cm 
vanaf tafellengte 150 cm.

h 75 | binnenhoogte 65 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 65 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 64,8 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

100 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

110 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

magnum vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout, gekleurd glas of keramiek 
inlegblad: natuurhout, gekleurd glas of keramiek
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
wild eikenhout witte olie, kersenhout, notenhout, wild notenhout,
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
binnenafmetingen van de poten: lengte min 18,2 cm, breedte min 11 cm

dimensies vaste tafel:
dimensies vaste tafel:

dimensies uittrektafel:
dimensies uittrektafel:

TRMY

mylon vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout; inlegblad: natuurhout of gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
binnenafmetingen van de poten: lengte/breedte min 12,8 cm

h 75 | binnenhoogte 65

b    l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

100 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

110 ●* ●* ● ● ● ● ● ●

1 geïntegreerd inlegblad natuurhout of
gekleurd glas 50 cm vanaf tafellengte 130 cm.
Demping en gekleurd glas tegen meerprijs.

1 geïntegreerd inlegblad natuurhout of
gekleurd glas 100 cm vanaf tafellengte 150 cm.
Demping en gekleurd glas tegen meerprijs.

2 geïntegreerde inlegbladen, natuurhout of
gekleurd glas 2 × 50 cm vanaf tafellengte 150 cm.
Demping en gekleurd glas tegen meerprijs.

*alleen mogelijk voor uittrektafels met inlegblad van 50 cm
*alleen mogelijk voor uittrektafels met inlegblad van 50 cm

De houtstructuur en verlijming van het inlegbladen loopen niet door met het tafelblad. 
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tak tafels

tak metalen poot | vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout
inlegblad: natuurhout
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie  
frame: staal verchroomd glanzend, mat of brons mat, rvs-finish
binnenafmetingen van de poten: lengte min 9,4 cm, breedte min 9,8 cm

tak houten poot | vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout
inlegblad: natuurhout
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie  
frame: natuurhout
lengtesteun: staal verchroomd glanzend, mat of brons mat, rvs-finish
binnenafmetingen van de poten: lengte min 10,6 cm, breedte min 12,2 cm

dimensies vaste tafel:

dimensies uittrektafel:

h 75 | binnenhoogte 68,6 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250 275 300

90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRTM

h 75 | binnenhoogte 68,6

b     l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ●* ●* ●* ● ● ● ● ●

100 ●* ●* ●* ● ● ● ● ●

110 ●* ●* ●* ● ● ● ● ●

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout
50 cm vanaf tafellengte 130 cm.

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout
100 vanaf tafellengte 160 cm.

loft tafels

loft vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout; inlegblad: natuurhout
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, 
kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
tafel met inlegblad en/of bestekladen | inclusief bestekbak 
binnenafmetingen van de poten: lengte/breedte min 14,6 cm

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout 60 cm 
vanaf tafellengte 130 cm. 

1 geïntegreerde besteklade vanaf tafellengte 130 cm.

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout 60 cm en een
besteklade vanaf tafellengte 130 cm. 

2 geïntegreerde, gedempte inlegbladen natuurhout 60 cm  
vanaf tafellengte 160 cm. 

2 geïntegreerde bestekladen vanaf  
tafellengte 130 cm.

h 75 | binnenhoogte 66,8 

b      l 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 68,1 

 b     l 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200 225 250

90 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

120 ●

130 ●

140 ●

150 ●

LOFT | TRL

dimensies vaste tafel:

dimensies met uittrekmechanisme:

TRTH

*alleen mogelijk voor uittrektafels met inlegblad van 50 cm

De houtstructuur en verlijming van het inlegbladen loopen niet door met het tafelblad. 
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nox tafels

TRN

dimensies vaste tafel:

dimensies met uittrekmechanisme:

h 75 | binnenhoogte 61,2

b      l 175 200 225 250 275 300

90 ● ●

100 ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ●

nox vaste tafel met houten onderstel

blad: natuurhout
opening tussen bladen: open met afstandsringen in 
roestvrij staal of palladium, gesloten met glanzende 
metalen strip, mat, rvs-finish of palladium
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild 
eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie

TRNM

h 75 | binnenhoogte 71,2 

b      l 175 200 225 250 275 300

90 ● ●

100 ● ● ● ● ●

nox vaste tafel met metalen poten

blad: natuurhout
opening tussen bladen: open met afstandsringen in 
roestvrij staal of palladium, gesloten met glanzende 
metalen strip, mat, rvs-finish of palladium
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, 
kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend, mat of rvs-finish, palladium

TRNM

nox uittrektafel met metalen poten

blad: natuurhout
inlegblad: natuurhout
opening tussen bladen: gesloten met glanzende
metalen strip, mat, rvs-finish of palladium
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, 
kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend, mat, rvs-finish of palladium

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout 60 cm.

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout 120 cm.

h 75 | binnenhoogte 63,4

b      l 175 200 225

90 ● ● ●

100 ● ● ●

cubus t1 tafel

TRCT

cubus t1 vaste tafel 

blad: natuurhout
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
metalen elementen: glanzend of mat
binnenafmetingen van de poten: lengte/breedte min 14,6 cm

h 75 | binnenhoogte 72,1 

b     l 80 90 100 110 130 140 150 160 175 200 225 250

80 ● ● ● ● ● ● ●

90 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

yps tafels

TRY

yps vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild eikenhout, 
kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie

h 75 | binnenhoogte 71,1

b      l 140 150 160 180 200 225 250 275 300

90 ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 geïntegreerd inlegblad natuurhout 60 cm vanaf 
tafellengte 140 cm. Demping tegen meerprijs.

1 geïntegreerde besteklade vanaf tafellengte 140 cm.

1 geïntegreerd inlegblad natuurhout 60 cm en een
besteklade vanaf tafellengte 140 cm. 
Demping tegen meerprijs.

2 geïntegreerde inlegbladen natuurhout 60 cm vanaf 
tafellengte 180 cm. Demping tegen meerprijs.

2 geïntegreerde bestekladen vanaf  
tafellengte 140 cm.

h 75 | binnenhoogte 66,2 | 53,8

b      l 140 150 160 180 200 225 250

90 ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ● ●

De houtstructuur en verlijming van het inlegbladen loopen niet door met het tafelblad. 
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girado tafelsflaye tafels

dimensies vaste tafel:

dimensies vaste tafel:

dimensies uittrektafel:

dimensies met uittrekmechanisme:

h 75 | BH vaste tafel 71,1 | BH uitschuifbare tafel 67,3

b      l 110 120 130

110 ●

120 ●

130 ●

TKG

girado tafel rond | vaste tafel of met uittrekmechanisme

blad: natuurhout
inlegblad: natuurhout of gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
frame: aluminium glanzend of mat

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad 
natuurhout of gekleurd glas 60 cm bij 
een lengte van 120 cm en 130 cm.

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout of 
gekleurd glas 50 cm bij een lengte van 110 cm.

TEG

girado tafel ovaal | vaste tafel of met uittrekmechanisme 

blad: natuurhout 
inlegblad: natuurhout of gekleurd glas; glaskleuren: zie pg. 2
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild 
eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout 
witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
frame: aluminium glanzend of mat

h 75 | binnenhoogte 71,1

b      l 150 160 175 190 225 250 275 290

120 ● ● ● ● ● ●

130 ● ● ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 67,3 

b      l 150 160 175 190

120 ● ● ●

130 ● ● ● ●

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad,
natuurhout of gekleurd glas 60 cm bij
breedte 120 cm, tot lengte 175 cm.

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad, natuurhout of 
gekleurd glas 100 cm bij breedte 130 cm,  
tot lengte 175 cm en 190 cm.

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad,
natuurhout of gekleurd glas 60 cm bij
breedte 130 cm, tot lengte 190 cm.

TRF

flaye tafel rechthoekig | vaste tafel of met uittrekmechanisme 

blad: natuurhout; tafelrand: leder of natuurhout
lederkleuren: L1 zie pg. 3 
inlegblad: natuurhout 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
frame: massief houten, conische poten met druppelvormige dwarsdoorsnede

h 75 | binnenhoogte 67,8 

 b      l 140 150 160 180 200 225

90 ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ●

110 ● ● ● ● ● ●

h 75 | binnenhoogte 63 

b      l 180 200 225

90 ● ● ●

100 ● ● ●

110 ● ● ●

1 geïntegreerd, gedempt inlegblad natuurhout 100 cm.

TKF

flaye vaste tafel rond

blad: natuurhout
tafelrand: leder of hout
lederkleuren: L1 zie pg. 3 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, wild 
eikenhout, kersenhout,notenhout, wild notenhout, esdoornhout witte olie,
eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie

h 75 | binnenhoogte 67,8 

b      l 110 120 130 140

110 ●

120 ●

130 ●

140 ●

De houtstructuur en verlijming van het inlegbladen loopen niet door met het tafelblad. 
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magnum sledestoelen f1 sledestoelen

girado stoelen

MFS OA | MFS MA

magnum sledestoel Stricktex

zonder armleuning | met armleuning 
bekleding: Stricktex
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, eikenhout, kersenhout,
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend, mat, brons mat, rvs-finish  
of palladium
dimensies: zonder armleuning 91,5 × 46,5 × 61,5 cm (h × b × d);  
met armleuning 91,5 × 53 × 61,5 cm (h × b × d)
stoelgewicht: zonder armleuning ca. 8 kg; met armleuning ca. 9 kg
armlehnenhöhe: 64 cm
zithoogte: 47 cm

magnum sledestoel leder of stof

zonder armleuning | met armleuning 
bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, eikenhout, kersenhout,
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend, mat, brons mat, rvs-finish  
of palladium 
dimensies: zonder armleuning 93 × 47 × 62 cm (h × b × d);  
met armleuning 93 × 53 × 62 cm (h × b × d)
stoelgewicht: zonder armleuning ca. 9,5 kg; met armleuning ca. 10,5 kg
armlehnenhöhe: 64 cm
zithoogte: 49 cm

FLFS OA | FLFS MA | FSFS OA | FSFS MA

MFS OA L | MFS MA L | MFS OA S | MFS MA S

f1 sledestoel

zonder armleuning | met armleuning  
bekleding: leder, stof of leder/stof, kleurcombinaties mogelijk 
lederkleuren: L1 zie pg. 3; stofkleuren: zie pg. 3
frame: staal verchroomd glanzend, mat, brons mat, rvs-finish  
of palladium
dimensies: zonder armleuning 95 × 47,5 × 61,5 cm (h × b × d);  
met armleuning 95 × 53 × 61,5 cm (h × b × d) 
stoelgewicht: zonder armleuning ca. 8,5 kg; met armleuning ca. 9,5 kg
armlehnenhöhe: 69,5 cm
zithoogte: 48 cm

Stricktex:

SGAN antracietSGBL blauw SGSW zwart

girado sledestoel met houtleuning of lederleuning

bekleding: leder
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend of mat
dimensies: met houten leuning 83,5 × 52,5 × 57 cm (h × b × d);  
met leder leuning 85 × 53 × 59 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 11 kg
zithoogte: 48 cm

girado met voetkruis en houtleuning of lederleuning

bekleding: leder
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: aluminium glanzend of mat
dimensies: met houten leuning 83,5 × 52,5 × 57 cm (h × b × d);  
met leder leuning 85 × 53 × 59 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 12 kg
zithoogte: 47 cm

SGVA vanille SGTP taupeSGBR bruin

GFK POGFK PH

GFS PH GFS PO

360°360°

SGMGM middengrijs 
mêlee

SGMGD donkergrijs 
mêlee
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aye stoelen

lui stoelen

eviva stoelen

Softstrick:

SOBL blauw

SOGR grijs

SOBN bruinSORT rood

SOSZ zwart

ASD OA | ASD MA | ALD OA | ALD MALSF OA L LSF OA S LSF OA 

aye stoel 

zonder armleuning | met armleuning  
bekleding: leder, stof of leder/stof, kleurcombinaties mogelijk
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3
houtsoorten: beukenhout, eikenhout, kersenhout, notenhout,  
eikenhout witte olie
dimensies: zonder armleuning 81 × 52 × 58,5 cm (h × b × d);  
met armleuning 81 × 59 × 58,5 cm (h × b × d)
stoelgewicht: zonder armleuning ca. 9,5 kg; met armleuning ca. 11 kg
zithoogte: 47,5 cm

aye stoel met draaiend onderstel

zonder armleuning | met armleuning  
bekleding: leder, stof of leder/stof, kleurcombinaties mogelijk
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3 
stofkleuren: zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, eikenhout witte olie
dimensies: zonder armleuning 81 × 52 × 58,5 cm (h × b × d);  
met armleuning 81 × 59 × 58,5 cm (h × b × d)
stoelgewicht: zonder armleuning ca. 11,9 kg; met armleuning ca. 13,4 kg
zithoogte: 48,5 cm

eviva stoel 

bekleding: leder of stof 
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3 
houtsoorten: beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
dimensies: 85,5 × 47 × 57 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 6 kg
zithoogte: 47,5 cm

lui stoel 

bekleding: leder, stof of Softstrick 
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3
houtsoorten: beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout, notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
dimensies: 87 × 48 × 61,5 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 7,2 kg
zithoogte: 48 cm

lui stoel met draaiend onderstel

bekleding: leder, stof of Softstrick 
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3
frame: gepolijst alluminium glanzend, geslepen alluminium rvs-finish, 
alluminium zwart mat
dimensies: 87 × 48 × 61,5 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 7,5 kg
zithoogte: 48,5 cm

girado draaistoel met houtleuning of lederleuning

bekleding: leder
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: aluminium glanzend
dimensies: met houten leuning 81–94 × 52,5 × 57 cm (h × b × d);
met leder leuning 81–94 × 53 × 59 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 11 kg
zithoogte: 44–57 cm

ASD OA | ASD MA | ALD OA | ALD MAASD OA | ASD MA | ALD OA | ALD MA

GFK PO RGFK PH R

FSTS OAFST OA

360°360°

360° 360°

LSD OA L LSD OA S LSD OA

ALF OA | ALF MA | ALF 2 FOA | ALF 2 FMA
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ark barkruk

nox bankjes

ark barkruk

hoge leuning | lage leuning
bekleding: leder of stof
bies en accent altijd in leder
lederkleuren: L1 en L7 zie pg. 3; stofkleuren: zie pg. 3 
houtsoorten: beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
notenhout, eikenhout witte olie
hoogte leuning: 13 en 25 cm
dimensies: 78,5 × 38,5 × 46,5 cm (h × b × d); 92 × 38,5 × 48,5 cm (h × b × d)
krukgewicht: ca. 5,5 kg
zithoogte: 67 en 80 cm

BNO | BNOS

BNO PO | BNOS

BNOM | BNOMS

BNOM PO | BNOMS

nox bank houten onderstel zonder leuning 

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3; stofkleuren: zie pg. 3 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: natuurhout

nox bank houten onderstel met leuning

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3; stofkleuren: zie pg. 3 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: natuurhout 

nox bank metalen poten zonder leuning 

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3; stofkleuren: zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend, mat, rvs-finish of palladium 

nox bank metalen poten met leuning

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3; stofkleuren: zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: staal verchroomd glanzend, mat, rvs-finish of palladium 

h 48,2 

l 175 200 225 250 275 300

d 38 

h 80 

l 175 200 225 250 275 300

d 52 | diepte zitting 42,5 

h 48,2 
l 175 200 225 250 275 300
d 38  

h 80 

l 175 200 225 250 275 300

d 52 | diepte zitting 42,5

s1 stoelen

mylon stoelen

s1 houten stoel, beklede zitting en rug,
beklede zitting en houten rug

bekleding: leder
lederkleuren: L1, L3 en L7 zie pg. 3
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
dimensies: 90 × 46 × 53 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 7 kg
zithoogte: 47–48 cm

mylon houten stoel of beklede zitting 

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1, L3 en L7 zie pg. 3
houtsoorten: kernbeuk, eikenhout, kersenhout, notenhout, eikenhout witte olie
dimensies: 82 × 48 × 53,5 cm (h × b × d)
stoelgewicht: ca. 7 kg
zithoogte: 48 cm

BANSBANS BAHLBAHL

OA PO S1 OA PHS1 OA

MYSF OA MYSF OA L MYSF OA S
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yps bankjes loft bank en kussen

EBY PO 7 EBYS

BLO

BLO

loft bank

houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie

loft kussen 

bekleding: leder
lederkleuren:  L1 en L3 zie pg. 3

h 45 

l 45 100 130 140 150 160 175 200 225 250

d 35 

l 40

b 26 

BY | BYS | BY PO | BYS PO

yps beklede bank met leuning

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: natuurhout

h zonder leuning 48,1 | met leuning 85,5 

l 144 168 192 216 240 264 288 312

d zonder leuning 52 | met leuning 57 | diepte zitting 46 

yps beklede bank met leuning/zonder leuning

bekleding: leder of stof
lederkleuren: L1 zie pg. 3
stofkleuren: zie pg. 3 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
frame: natuurhout

h 85,5 

l 151,6 163,6 175,6 211,6 223,6 247,6 271,6 295,6 319,6

d met leuning 57 | diepte zitting 46

lengte per bankdeel:
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cubus pure dressoirs

AC29

AC31

AC33

AC27

b 159,3 199,3 259,3

h 69,4 | 85,4 

d 41,8 | 48,2 

b 159,3 199,3 259,3

h 78,8 | 94,8

d 41,8 | 48,2 

cubus pure dressoir met vlak afsluitende schuifdeuren

front: natuurhout of gekleurd glas; glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep hout (klapgreep hout enkel voor  
houten front), rvs of brons mat, touch met servodrive 
met of zonder binnenladen 
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, 
wild notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie,  
wild eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

cubus pure dressoir met vlak afsluitende schuifdeuren

front: natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch met servodrive
met of zonder binnenladen, schuifdeuren links of rechts
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

b 159,3 199,3 259,3

h 69,4 | 85,4

d 41,8 | 48,2 

b 159,3 199,3 259,3

h 78,8 | 94,8

d 41,8 | 48,2 

cubus pure dressoir met vlak afsluitende schuifdeuren

front: natuurhout/gekleurd glas/natuurhout
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch met servodrive
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

b 158,4 198,4 258,4

h 69,4 | 94,8

d 41,8 | 48,2 

b 158,4 198,4 258,4

h 78,8 | 94,8

d 41,8 | 48,2 met terugwijkende sokkel:

met terugwijkende sokkel:

met terugwijkende sokkel:

met cubus pure glijder:

met cubus pure glijder:

met cubus pure glijder:

cubus pure dressoir 

front: natuurhout/gekleurd glas/natuurhout of gekleurd glas/natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel
wandmontage vereist

b 251,2 

h 85,4 

d 41,8 | 48,2 

AC49

b 201,2

h 85,4

d 41,8 | 48,2 

cubus pure dressoir 

front: gekleurd glas/natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel
wandmontage vereist

AC48AC47

AC25AC24

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.
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AC65

AC66

cubus pure dressoir met designelement en glijder

front: geheel glas/gekleurd glas 
glaskleuren: zie pg. 2 
glassoort geheel glazen deur: helder glas, rookglas
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: cubus pure glijder glanzend, mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

cubus pure dressoir met designelement

front: gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

b 201,2 

h 78,8 

d 41,8 | 48,2 

b 201,2 

h 78,8 

d 41,8 | 48,2 

cubus pure dressoir

front: natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish 
wandmontage vereist

b 161,2 | 201,2

h 69,4

d 41,8 | 48,2 

b 161,2 | 201,2

h 78,8

d 41,8 | 48,2 

cubus pure dressoir

front: gekleurd glas/natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish 
wandmontage vereist

b 231,2

h 69,4

d 41,8 | 48,2 

b 231,2

h 78,8

d 41,8 | 48,2 

met terugwijkende sokkel:

met terugwijkende sokkel:

met terugwijkende sokkel:

met cubus pure glijder:

met cubus pure glijder:

met cubus pure glijder:

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.

b 201,2

h 85,4

d 41,8 | 48,2 

AC68AC50

AC69AC45

cubus pure dressoir met designelement

front: natuurhout/gekleurd glas  
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie 
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel of cubus pure glijder glanzend,  
mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

b 191,2 | 231,2

h 78,8

d 41,8 | 48,2 

b 231,2

h 85,4

d 41,8 | 48,2 

AC71AC72

met terugwijkende sokkel: met cubus pure glijder:

cubus pure dressoir met designelement en glijder

front: natuurhout/geheel glas
glaskleuren: zie pg. 2 
glassoort geheel glazen deur: helder glas, rookglas
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: cubus pure glijder glanzend, mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

AC74

b 196,2

h 78,8 

d 41,8 | 48,2 
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HC1B | HC2B

VCP1

cubus pure glazen vitrinekast met ruit

bovenblad en front: gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel
wandmontage vereist

cubus pure highboard

bovenblad en front: gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel
wandmontage vereist

cubus pure vitrinekast

cubus pure highboards

cubus pure quadrat highboards

b 101,2 

h 149,4

d 35,4 | 41,8 | 48,2

cubus pure highboard 

front: natuurhout/gekleurd glas of gekleurd glas/natuurhout
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel
wandmontage vereist

b 41,2 51,2 81,2 101,2

h 117,4 

d 41,8 | 48,2 

HC7B Q 

HC7B Q | HC7B GQ: 

HC7B GQ HC21B

HC21B: 

cubus pure quadrat highboard 

front: natuurhout of gekleurd glas 
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep hout (enkel voor houten front), rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: terugwijkende sokkel
wandmontage vereist

b 101,2 

h 149,4 

d 42 | 48 

b 121,2 

h 125,4 

d 35,4 | 41,8 | 48,2

cubus pure dressoir hangend

front: natuurhout  
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, venetiaanse eik, kersenhout, notenhout, wild notenhout, 
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie 
houtsoort binnen: beukenhout
wandmontage vereist

AC73

HC8B

b 136,2 

h 133,4

d 41,8 | 48,2

b 201,2 

h 48,8

d 41,8 | 48,2

cubus pure dressoir met designelement en glijder

front: gekleurd glas 
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoort binnen: beukenhout
onderstel: cubus pure glijder glanzend, mat, brons mat, rvs-finish
wandmontage vereist

b 241,2

h 78,8 

d 41,8 | 48,2 

AC70

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.
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filigno dressoirs

b 161,0 | 201,0 | 261,0

h 79,6

d 41,8 | 48,2 

filigno dressoir met vlak afsluitende schuifdeuren

front: natuurhout/keramiek of natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch met servodrive
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout 
witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel, cubus pure glijder glanzend, mat,  
brons mat, rvs-finish 
wandmontage vereist

b 161,0 | 201,0 | 261,0

h 86,2

d 41,8 | 48,2 

filigno dressoir met designelement

front: gekleurd glas/geheel glas of keramiek/geheel glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
glassoort geheel glazen deur: helder glas, rookglas
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel, cubus pure glijder 
glanzend, mat, brons mat, rvs-finish 
optioneel binnenlade; inclusief verlichting 
wandmontage vereist

filigno dressoir met designelement

front: natuurhout/keramiek of natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout 
witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: cubus pure glijder glanzend, mat, brons mat, rvs-finish 
inclusief verlichting; wandmontage vereist

b 252,9

h 86,2

d 41,8 | 48,2 

b 202,9

h 79,6

d 41,8 | 48,2 

b 212,9

h 79,6

d 41,8 | 48,2 

filigno dressoir

front: natuurhout/keramiek of natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout 
witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: cubus pure glijder glanzend, mat, brons mat, rvs-finish 
wandmontage vereist

b 162,9 | 212,9

h 79,6

d 41,8 | 48,2 

filigno dressoir

front: keramiek of gekleurd glas | natuurhout/keramiek of natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel 
AFK5 | AFG5: optioneel binnenlade
wandmontage vereist

filigno dressoir met designelement

front: natuurhout; gekleurd glas of keramiek
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout, esdoornhout 
witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel 
optioneel binnenlade; inclusief verlichting 
wandmontage vereist

b 162,9 | 202,9

h 86,2

d 41,8 | 48,2 

b 202,9

h 86,2

d 41,8 | 48,2 

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.

AFK7 | AFG7:AFK8 | AFG8:

AFK1 | AFG1: AFK2 | AFG2:

AFK7 | AFG7

AFK1 | AFG1 AFK2 | AFG2

AFK3 | AFG3

AFK4 | AFG4

AFK6 | AFG6

AFK8 | AFG8

AFK5 | AFG5

AFH10 AFK10 | AFG10

b 202,9

h 86,2

d 41,8 | 48,2 

AFK5 | AFG5: AFK6 | AFG6:



16

filigno highboard

front: gekleurd glas of keramiek of natuurhout/
keramiek of natuurhout/gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel 
HFK1 | HFG1: optioneel binnenverdeling voor kleine apparaten
HFK2 | HFG2: optioneel binnenverdeling voor glazen
wandmontage vereist

filigno highboard

front: natuurhout of natuurhout/geheel glas
glassoort geheel glazen deur: helder glas, rookglas
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel 
optioneel binnenlade; wandmontage vereist

filigno highboard hangend

front: natuurhout
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
AFH9: inclusief verlichting; AFH11: optioneel binnenlade
wandmontage vereist

filigno highboard

front: keramiek of gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2; keramiekkleuren: zie pg. 2
greep: touch-beslag
houtsoorten buiten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
houtsoorten binnen: beukenhout, eikenhout, kersenhout, 
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: terugwijkende sokkel 
inclusief verlichting; wandmontage vereist

b 132,9

h 134,2

d 41,8 | 48,2 

filigno highboards

b 52,9 | 82,9 | 102,9

h 166,2 | 167

d 41,8 | 48,2 

b 132,9

h 150,2

d 41,8 | 48,2 

cubus dressoirs

AC10

AC11

cubus dressoir met schuifdeur

schuifdeur: natuurhout of gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep hout (enkel voor houten front), rvs of brons mat 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
onderstel: met sokkel, glijder glanzend of mat

b 130,1 130,1 158,2 198,2 258,2 158,2 198,2 258,2

h met sokkel 71,5 | met glijder 79,5

d 42 48,4 42 42 42 48,4 48,4 48,4

cubus dressoir met schuifdeur

schuifdeur: natuurhout of gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep hout (enkel voor houten front), rvs of brons mat 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast 
onderstel: met sokkel, glijder glanzend of mat

b 194,2 236,3 194,2 236,3 258,2 258,2

h met sokkel 71,5 | met glijder 79,5

d 42 42 48,4 48,4 42 48,4

HFK1 | HFG1 HFK2 | HFG2

HFK3 | HFG3

HFK1 | HFG1: HFK2 | HFG2:

b 97,8

h 134,2

d 41,8 | 48,2 

HFH4 HFH5

b 202,9

h 49,6 

d 41,8 | 48,2 

AFH9 AFH11

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.
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cubus dressoirs

cubus vitrinekasten

AC22

SEGG

cubus houten dressoir met rechthoekige schuifdeur 

positie bovenste hoekige schuifdeur links of rechts
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast

b 160 200 260 160 200 260

h 71,5 | 87,5 

d 47 47 47 53,4 53,4 53,4

SE

VC10

SEG

b 50 100

h 190 

d 42 

cubus vitrinekast 10 

front: gekleurd glas glanzend 
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
met inbegrip led-randverlichting
wandmontage vereist 

AC21

cubus dressoir met vlak afsluitende schuifdeur

schuifdeur: natuurhout of gekleurd glas
grepen: klapgreep hout (enkel voor houten front), rvs of brons mat, 
touch met servodrive 
met of zonder binnenlade 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
onderstel: terugwijkende sokkel

b 160,2 200,2 260,2 160,2 200,2 260,2

h 71,5 | 79,5 | 87,5 

d 42 42 42 48,4 48,4 48,4

VC13

VC15 

VC15:

VC16

VC16:

VC14

VC14:

b 65 130

h 135,5 

d 35,6 | 42 | 48,4

cubus vitrinekast 13 

bovenblad: natuurhout, gekleurd glas glanzend
front: gekleurd glas glanzend
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs, brons mat of touch-beslag 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: met sokkel, terugwijkende sokkel, houten onderstel,  
glijder glanzend of mat 
met inbegrip van licht profiel; wandmontage vereist

cubus vitrinekast 14 | 15 | 16 

bovenblad: natuurhout, gekleurd glas glanzend
front: gekleurd glas glanzend 
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs of brons mat, touch-beslag 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: met sokkel, terugwijkende sokkel, glijder glanzend of mat 
met inbegrip van licht profiel 
wandmontage vereist

b 40 50 80 100

h 183,5 

d 35,6 | 42 | 48,4 

b 40 50 80 100

h 199,5 

d 35,6 | 42 | 48,4 

b 40 50 80 100

h 151,5 

d 35,6 | 42 | 48,4 

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.
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VC20

b 80 

h 151,5 | 199,5 

d 35,6 | 42 

cubus vitrinekast 20 

bovenblad: natuurhout 
glas: helder glas, gesatineerd glas of rookglas 
grepen: klapgreep hout, rvs of brons mat, rvs-knop, touch-beslag 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
inclusief verlichting 
wandmontage vereist 

cubus quadrat vitrinekasten

VC6

VC6: 

VC7

VC7: 

cubus quadrat vitrinekast 6 | 7

bovenblad: hout of gekleurd glas
front: gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs, brons mat of touch-beslag 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: met sokkel, glijder glanzend of mat 
totale hoogte bovenblad hout: met sokkel 151,5 cm, met glijder 159,5 cm
totale hoogte bovenblad glas: met sokkel 149,4 cm, met glijder 157,4 cm
wandmontage vereist

cubus dressoir met vlak afsluitende schuifdeur

front: gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
grepen: klapgreep rvs, brons mat of touch-beslag 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
lade achter schuifdeur
wandmontage vereist

cubus boekenkast highboard 

front: gekleurd glas
glaskleuren: zie pg. 2 
glassoort geheel glazen deur: helder glas, rookglas
grepen: klapgreep rvs, brons mat of touch-beslag 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
onderstel: met sokkel, glijder glanzend of mat
met spots achter geheel glazen deur
wandmontage vereist

b 100

d 42

b 150

d 42

nox dressoirs

cubus boekenkast dressoirs hangend

AN9 PA

AN11 PA

b 147,6 177,6 237,7

h 71,5 | 87,5 

d 48,2 

b 153,5 173,5 203,5 218,5

h 71,5 | 87,5 

d 48,2 

nox dressoir 11 

front: palladiumglas 
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast
spots in bovenste vak

nox dressoir 9 

front: palladiumglas
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
kersenhout, notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
spots in bovenste vak

HC1: HC2: 

b 137,5

h 157,8

d 28,7

b 122,5

h 157,8

d 28,7

cubus boekenkast highboards 

HC1 HC2

b 210

h 60,4

d 40,7

AC75 

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.
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AN6

AN12

AN13

AN10

AN3

nox dressoir 6 | 13

front: natuurhout 
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast

nox dressoir 3 

front: natuurhout 
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast

b 159,3 199,3

h 71,5 | 87,5 

d 48,2 

b 81,2 101,2 131,2 159,3 199,3

h 71,5 | 87,5 

d 48,2 

b 155,3 175,3 205,3 220,3

h 71,5 | 87,5 

d 48,2 

b 151,2 181,2 241,2

h 71,5 | 87,5

d 48,2 

nox dressoir 10 

front: natuurhout 
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast

nox dressoir 12 

front: natuurhout 
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout,  
wild eikenhout, kersenhout, notenhout, wild notenhout,  
esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie, wild eikenhout witte olie
wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast

nox vitrinekasten

nox vitrinekast 1 | 3 

front: helder glas 
greep: vierkantige rvs-greep 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
inclusief led-randverlichting
wandmontage vereist

nox vitrinekast 2 | 4 

front: palladiumglas 
grepen: vierkantige rvs-greep of quadrat-greep palladium 
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, kersenhout,  
notenhout, esdoornhout witte olie, eikenhout witte olie
spots in bovenste vak en interne
wandmontage vereist

b 50 100

h 190 

d 44 

b 50 100

h 160 

d 44 

b 50 100

h 160 

d 44 

b 50 100

h 190 

d 44 

VN1:

VN1 PA:

VN3:

VN3 PA:

nox quadrat-greep voor natuurhout

nox quadrat-greep voor glas

Sideboards en highboards ook in gespiegelde uitvoering beschikbaar.

VN3VN1

VN3 PAVN1 PA
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