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COPYRIGHT
Het is de policy van ons bedrijf onze producten steeds weer te vernieuwen en te verbeteren. Derhalve behouden wij ons het recht voor om afmetingen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving. Alle afmetingen zijn bij benadering. De inhoud van dit magazine mag niet worden gekopieerd. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
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More biedt u meer badkamer

Meer stijl, meer persoonlijkheid, meer onderscheid.

More geeft u meer luxe, meer keuze, meer gemak.

More biedt meer kwaliteit, meer duurzaamheid, meer 
echtheid

Want laten we eerlijk zijn…..
        We want More

More biedt een badmeubelprogamma waarbij u zelf uw meubilair 
samenstelt. U moet hierbij een aantal keuzes maken die we hieronder 
voor u op een rij hebben gezet:

DE 8 STAPPEN 
VAN MORE

1 Hoe breed mag uw badmeubel zijn:
In centimeters kunt u kiezen uit: 65, 80, 100, 130, 
160 of 200 centimeter.

2
Wilt u een wastafelblad met kommen erop, 
of met wastafels onder het blad?
Kijkt u voor een blad met kommen erop bij de collectie Young en voor een 
blad met onderbouwwastafels bij de collectie Classic.

3 Welk wastafelblad wenst u?
More biedt de keuze uit drie verschillende wastafelbladen. 
Bij elk meubel kunt u kiezen voor een massief eikenhouten 
werkblad, een luxe granieten blad of een stoer betonnen blad.

4
Hoe moet uw ladefront eruit zien?
Het Residenz ladefront is landelijk klassiek, Het Loft 
ladefront  is stoer en strak, Het Shaker ladefront is 
eigentijds tijdloos.

5
Welke kleur moet uw badmeubel hebben?
Kiest u voor hout dan hebben we 6 verschillende natuurtinten 
in massief frans eiken, heeft u liever een kleur, dan kunt u kiezen 
uit prachtige matte verfen in wit, creme, groen, blauw, antraciet 
of taupe.

6 Welke greep wenst u op uw lades?
U kunt kiezen uit maar liefst 24 verschillende grepen in 
allerlei soorten en afwerkingen. 

7 Welke opbouwkom kiest u? 
Als u gekozen heeft voor de Young collectie met een 
opbouw wastafel, dan biedt More u een groot scala aan 
kommen. Mooi en strak keramiek, of beschilderd en 
voorzien van prachtige printen

8 Kiest u voor een spiegelkast of voor een spiegel?
Bij elke breedtemaat zijn bijpassende spiegelkasten en spiegels 
voorhanden. Tevens biedt More u bijpassende kolomkasten.

Alle More badmeubels zijn gemaakt van de mooiste massieve houtsoorten en  voorzien van de modernste 
lade geleiderails.  Van Heck biedt daarnaast een groot assortiment bijpassende kranen, accessoires, baden en 
handoekradiatoren om uw badkamer helemaal af te maken. Vraag hiervoor naar onze overzichtsbrochure met 
alle producten.

VAN HECK 
PROUDLY PRESENTS:
MORE VAN HECK
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Badmeubel Residenz Classic 200
Dit Residenz Classic meubel bestaat uit 2 lade 
elementen van elk 100 cm. breed. Daarop een 
granieten blad voorzien van 2 keramische onderbouw 
wastafels. De lade elementen zijn van Frans Eiken in 
Nature geolied en voorzien van de Country grepen. 
Op het badmeubel zijn de Vintage kranen van Van 
Heck geplaatst. Bijpassende spiegels, prachtige 
lampjes en een stoere Vintage Hoge kast uit de Van 
Heck collectie complementeren het geheel.

Badmeubel Shaker Classic 160
Dit Shaker Classic Badmeubel bestaat uit 2 lade 
elementen van elk 80 cm breed. Daarop een betonnen 
blad voorzien van 2 keramische onderbouw wastafels. 
De lade elementen zijn in creme gespoten en voorzien 
van 4 verchroomde kruisgrepen. Op het badmeubel 
zijn de Cross kranen van Van Heck geplaatst.

Badmeubel Residenz Classic 200
Dit Residenz Classic Badmeubel zoals hier is afgebeeld 
bestaat uit 2 lade elementen van elk 100 cm breed. 
Daarop een betonnen blad voorzien van 2 keramische 
onderbouw wastafels. De lade elementen zijn 
gespoten in wit en voorzien van vier komgrepen in 
geborsteld nikkel. Op het badmeubel zijn de Aspen 
kranen van Van Heck geplaatst.
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Badmeubel Shaker Young 100
Dit Shaker Young badmeubel bestaat uit een lade 
element van 100 cm. breed. Daarop een massief eiken 
blad en een Titanic opbouwkom. Deze kom is een 
replica van de originele wastafelkommen die destijds 
op de Titanic in de tweede klasse in de hutten werden 
geplaatst. Het Titanic logo vindt u terug in de kom. Het 
meubel is voorzien van 2 mat goud komgrepen. Op 
het meubel vindt u een hoge Country kraan uit de Van 
Heck collectie in Geborsteld goud.

Badmeubel Residenz Classic 80
Dit Residenz Classic badmeubel bestaat uit een lade 
element van 80 cm. breed. Daarop een granieten blad, 
voorzien van een keramische onderbouw wastafel. 
Het lade element is gespoten in wit en voorzien van 
glans nikkel komgrepen. Op het badmeubel is de 
Colonial kraan van Van Heck geplaatst. Bijbehorend 
zijn de kolomkast en de spiegelkast, alsmede de 
lampjes uit de Long Island serie.

Badmeubel Loft Young 130
Dit Loft Young meubel bestaat uit twee lade 
elementen van elk 65 cm breed. Daarop een betonnen 
blad en twee stoere betonnen wastafelkommen. Het 
lade element in natuurlijk eiken is voorzien van Square 
grepen in geborsteld nikkel. Bijpassende kolomkast 
en spiegel uit de Loft Serie.
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Badmeubel Shaker Young 130
Het Shaker Young badmeubel bestaat uit twee lade 
elementen van elk 65 cm breed. Het badmeubel is 
uitgevoerd in blauw, maar kan uiteraard in alle kleuren 
worden geleverd. Op het badmeubel ligt een natuur 
eiken blad met twee keramische Lyon opzetkommen. 
De ringgrepen gecombineerd met de komgreep 
eronder maken het meubel heel bijzonder, maar u 
kunt zelf kiezen welke greep u wenst en uiteraard ook 
vier dezelfde grepen toepassen.
 

Badmeubel Residenz Young 200
Dit Residenz Young badmeubel bestaat uit twee lade 
elementen van elk 100 cm breed. Dit badmeubel 
is uitgevoerd in groen. Onze groen heeft een petrol 
uitstraling. Op het badmeubel ligt een natuur eiken 
blad met twee keramische Boat opzetkommen. 
De twee hoge Vintage kranen zijn hier schuin achter 
de kom geplaatst. Ook kunt u kiezen om deze in het 
midden te plaatsen of uit de wand te laten komen.

Badmeubel Youg 130 
Hier is het badmeubel Young in de kleur Charcoal. 
Charcoal is de donkerste olie voor masief eiken. Hier 
is ook het blad van massief eiken en zijn er twee 
opbouwkommen op geplaatst. Met bijpassende 
spiegel en twee stoere lampen in Weathered Rust 
creeert u een stoere look met erg veel warmte.

Badmeubel Shaker Young 65
Hier ziet u het Shaker Young badmeubel met 1 Rustic 
round kom. Mooi voor in de kleinere badkamer.
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Badmeubel 65
(670 x 515 x 530 mm) 
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:  
RL6550-XXX Badmeubel met twee lade elementen € 1.100,- 
 
Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen. 
 
Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL68BLD-ZW Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 210,-
 Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD66-B1 Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 385,-  
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen. 

of   
 
FOLBL68-XXX Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring) € 325,-  
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.  
 
Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen. Vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen. 
 
VHBTHC40 Meubelsifon (verplicht) per stuk € 39,- 

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.
  
Kies uw opbouwkom  
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.
    
    
   
 

Badmeubel 80
(820 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:  
RL8050-XXX Badmeubel met twee lade elementen € 1.200,- 
 
Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL83BLD-ZW Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 245,-  
 Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of   
 
FBBD81-B1 Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 565,-  
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen. 

of

FOLBL83-XXX Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring) € 335,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen. 

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40 Meubelsifon (verplicht) per stuk € 39,- 
 
Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.
    
    
   
 

Badmeubel 100
(1020 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL10050-XXX  Badmeubel met twee lade elementen  € 1.335,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL103BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 295,-
 Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD101-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring)) € 580,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL103-XXX Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring) € 420,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40  Meubelsifon (verplicht) per stuk  € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 130
(1320 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL6550-XXX (2x) Badmeubel met twee lade elementen  € 2.200,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL133BLD-ZW Granieten blad met 1 kraan en afvoergat  € 395,-
 Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD131-B1 Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 750,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL133-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring)  € 395,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40  Meubelsifon (verplicht) per stuk  € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 160
(1640 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL8050-XXX (2x) Badmeubel met twee lade elementen € 2.400,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL163BLD-ZW Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 435,-
 Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD161-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring)  € 920,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL163-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring) € 450,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40 Meubelsifon (verplicht) per stuk € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 200
(2040 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL10050-XXX (2x) Badmeubel met twee lade elementen  € 2.670,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL203BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 540,-
 Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD201-B1 Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring)  € 1.145,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL203-XXX Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring)  € 695,-
 U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40  Meubelsifon (verplicht) per stuk  € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

RESIDENZ YOUNG  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 65
(660 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL6560-XXX  Badmeubel 65 met een lade element  € 995,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL68BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 220,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB66-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 640,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 80
(820 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL8060-XXX  Badmeubel 80 met een lade element  € 1.125,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL83BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 240,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)
of

FBB81-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 710,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 100
(1020 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL10060-XXX  Badmeubel 100 met een lade element  € 1.225,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL103BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 315,-
  in het midden geplaatst.  
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB101-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 835,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 130
(1340 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL6560-XXX (2x)  2 x Badmeubel 65 met een lade element  € 1.990,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL133BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 395,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   2 x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)
of

FBB131-B1   Betonnen blad met 2 x 1 kraangat,    € 1.280,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   2 x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger).

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 160
(1640 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL8060-XXX (2x)  2 x Badmeubel met een lade element   € 2.250,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze kruizen vult u de 
kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL163BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat, in het midden geplaatst.  € 440,-
PVH099   2 x Keramische rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FBB161-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat, in het midden geplaatst.  € 1.450,-
PVH099   2 x Keramische rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen

Badmeubel 200
(2040 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
RL10060-XXX (2x)  2 x Badmeubel met een lade element   € 2.450,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze kruizen vult u de 
kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL203BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat    € 580,-
PVH099 (2x)  2 x Keramische rechthoekige    € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 
of

FBB201-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat, in het midden geplaatst.  € 1.675,-
PVH099 (2x)  2 x Keramische rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  €320,-

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 65
(670 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL6550-XXX Badmeubel met twee lade elementen   € 1.100,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL68BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 210,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD66-B1   Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 385,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL68-XXX Eiken blad, zonder kraan en afvoergat (zelfboring) € 325,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.
.

Badmeubel 80
(820 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL8050-XXX  Badmeubel met twee lade elementen  € 1.200,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL83BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 245,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD81-B1   Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 565,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL83-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 385,-

U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen. Het artikelnummer van het eiken blad 
eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze kruizen vult u de kleurcode in. 
U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 100
(1020 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL10050-XXX  Badmeubel met twee lade elementen  € 1.335,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL103BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 295,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD101-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 580,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL103-XXX  Eiken blad, zonder kraan en   € 420,-
  afvoergat (zelfboring)
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk  € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 130
(1320 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL6550-XXX (2x)  Badmeubel met twee lade elementen  € 2.200,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL133BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat.  € 395,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD131-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 750,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL133-XXX  Eiken blad, zonder kraan en   € 420,-
  afvoergat (zelfboring) 
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
   



Alle prijzen zijn  inclusief 21% Btw Alle prijzen zijn  inclusief 21% Btw
28 29

SHAKER YOUNG  

Badmeubel 160
(1640 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL8050-XXX (2x)  Badmeubel met twee lade elementen  € 2.400,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL163BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 435,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD161-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 920,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL163-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 495,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 200
(2040 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL10050-XXX (2x)  Badmeubel met twee lade elementen  € 2.670,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze kruizen 
vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL203BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat.  € 540,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD201-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 1.145,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL203-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 695,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
   



Alle prijzen zijn  inclusief 21% Btw Alle prijzen zijn  inclusief 21% Btw
30 31

SHAKER CLASSIC



Alle prijzen zijn  inclusief 21% Btw Alle prijzen zijn  inclusief 21% Btw
32 33

Badmeubel 65
(660 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL6560-XXX  Badmeubel 65 met een lade element  € 995,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL68BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 240,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB66-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 640,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 80
(820 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL8060-XXX  Badmeubel 80 met een lade element  € 1.125,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL83BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 275,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB81-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 710,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 640 mm, 
(10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 100
(1020 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL10060-XXX  Badmeubel 100 met een lade element  € 1.225,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL101BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 315,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB101-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 835,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 640 mm, 
(10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 130
(1340 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL6560-XXX (2x)  2 x Badmeubel 65 met een lade element  € 1.990,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL131BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 455,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 2x   Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB131-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat,   € 1.280,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 2x   Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 640 mm, 
(10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

SHAKER CLASSIC  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 160
(1640 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL8060-XXX (2x)  2x Badmeubel met een lade element  € 2.250,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL161BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 495,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 2x   Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

of

FBB161-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat,   € 1.450,-
  in het midden geplaatst. 
PVH099 2x   Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 200
(2040 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
SL10060-XXX (2x)  2x Badmeubel met een lade element  € 2.450,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL201BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 580,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 (2x)  2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht) 

of

FBB201-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat,  € 1.675,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 (2x)  2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een 
betonnen blad 640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat

SHAKER CLASSIC  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 65
(670 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL6550-XXX  Badmeubel met twee lade elementen  € 1.100,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL68BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 210,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD66-B1   Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 385,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL68-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 325,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 80
(820 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL8050-XXX  Badmeubel met twee lade elementen  € 1.200,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL83BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat.  € 245,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD81-B1   Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 565,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL83-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 385,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 100
(1020 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL10050-XXX  Badmeubel met twee lade elementen  € 1.335,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL103BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat.  € 295,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD101-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 580,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL103-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 420,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 130
(1320 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL6550-XXX (2x)  Badmeubel met twee lade elementen  € 2.200,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL133BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 395,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD131-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring)  € 750,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL133-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 420,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. Bij 
elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

LOFT YOUNG  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 160
(1640 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL8050-XXX (2x)  Badmeubel met twee lade elementen  € 2.400,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL163BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 435,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD161-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 920,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL163-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 495,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar.Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

Badmeubel 200
(2040 x 515 x 530 mm)
Afmetingen zonder opbouw wastafel

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL10050-XXX (2x)  Badmeubel met twee lade elementen  € 2.670,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL203BLD-ZW  Granieten blad met 1 kraan en afvoergat. € 540,-
        Specificeer uw kraangat positie. (zie pagina 57)

of

FBBD201-B1  Betonnen blad zonder kraangat (zelfboring) € 1.145,-
  U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

of

FOLBL203-XXX  Eiken blad, zonder kraan en afvoergat  € 695,-
  (zelfboring) U kunt zelf de positie van het kraangat bepalen.

Het artikelnummer van het eiken blad eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 6 verschillende afwerkingen.

VHBTHC40   Meubelsifon (verplicht) per stuk   € 39,-

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Kies uw opbouwkom
Op het wastafel blad wordt een opbouwkom geplaatst. Hiervoor is elke Van Heck kom 
toepasbaar. Op pagina 51/53 vindt u alle mogelijkheden.

LOFT YOUNG  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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LOFT CLASSIC
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Badmeubel 65
(660 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL6560-XXX  Badmeubel 65 met een lade element  € 995,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL68BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 240,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige onderbouw wastafel  € 160,-
  (verplicht)

of

FBB66-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 640,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 80
(820 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL8060-XXX  Badmeubel 80 met een lade element  €1.125,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL83BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,  € 275,-
   in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige onderbouw wastafel  € 160,-
  (verplicht)

of

FBB81-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 710,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 100
(1020 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL10060-XXX  Badmeubel 100 met een lade element € 1.225,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL101BL-ZW  Granieten blad met 1 kraangat,   € 315,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB101-B1   Betonnen blad met 1 kraangat,   € 835,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   Keramische rechthoekige   € 160,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 130
(1340 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL6560-XXX (2x)  2x Badmeubel 65 met een lade element € 1.990,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL131BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 455,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB131-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat,   € 1.280,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

LOFT CLASSIC  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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Badmeubel 160
(1640 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL8060-XXX (2x)  2x Badmeubel met een lade element  € 2.250,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL161BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 495,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)
of

FBB161-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat,   € 1.450,-
  in het midden geplaatst.
PVH099   2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

Badmeubel 200
(2040 x 515 x 630 mm)

Kies een van de onderstaande meubeluitvoeringen:
LL10060-XXX (2x)  2x Badmeubel met een lade element  € 2.450,-

Het artikelnummer van onderkast eindigt met 3 kruizen (XXX). Op de plek van deze 
kruizen vult u de kleurcode in. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies een van de onderstaande werkbladen:
FOL201BL-ZW  Granieten blad met 2x 1 kraangat,   € 580,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 (2x)  2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

of

FBB201-B1   Betonnen blad met 2x 1 kraangat,   € 1.675,-
  in het midden geplaatst.
PVH099 (2x)  2x Keramische rechthoekige   € 320,-
  onderbouw wastafel (verplicht)

De hoogte van het badmeubel wordt bij toepassing van een betonnen blad 
640 mm, (10mm hoger)

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kast moet u de grepen separaat bestellen.

LOFT CLASSIC  
Leverbaar in 12 kleuren, Massief hout in Lak of Frans eiken in olie.  
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SPIEGEL
SPIEGELKASTEN
KOLOMKASTEN
GREPEN

SPIEGELS / SPIEGELKASTEN

Spiegel 50
520 x 820 x 25 mm
RLSP52-XXX Residenz Spiegel 520 x 820 mm € 275,-
SLSP52-XXX Shaker / Loft Spiegel 520 x 820 mm € 275,-

Deze is toepasbaar boven een badmeubel 65 of een badmeubel 80
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Spiegel 70
670 x 920 x 25 mm
RLSP 67-XXX Residenz Spiegel 670 x 920 mm € 350,-
SLSP 67-XXX Shaker / Loft 670 x 920 mm € 350,-

Deze is toepasbaar boven een badmeubel 80 of een badmeubel 100
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Spiegel 130
1300 x 740 x 25 mm 
RLSP130-XXX Residenz Spiegel 1300 x 740 mm € 485,-
SLSP130-XXX Shaker / Loft Spiegel 1300 x 740 mm € 485,-

Deze is toepasbaar boven een badmeubel 130 of een badmeubel 160
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Spiegel 160 
1600 x 740 x 25 mm
RLSP160-XXX Residenz Spiegel 1600 x 740 mm € 590,-
SLSP160-XXX Shaker / Loft Spiegel 1600 x 740 mm € 590,-

Deze is toepasbaar boven een badmeubel 160 of een badmeubel 200
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kolomkast Large
1820 x 380 x 300 mm
 
RL180KAL-XXX Residenz kolomkast linksdraaiend € 1.545,- 
RL180KAR-XXX Residenz kolomkast rechtsdraaiend € 1.545,-

SL180KAL-XXX Shaker kolomkast linksdraaiend € 1.545,- 
SL180KAR-XXX Shaker kolomkast rechtsdraaiend € 1.545,-

LL180KAL-XXX Loft kolomkast linksdraaiend € 1.545,- 
LL180KAR-XXX Loft kolomkast rechtsdraaiend € 1.545,-

De Residenz en Shaker kolomkast heeft boven een glasdeur en onder een dichte 
deur. De Loft kolomkast heeft twee dichte deuren. Het artikelnummer eindigt met 3 
kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de kleurcode. U heeft de keuze uit 12 
verschillende afwerkingen

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kolomkast moet u de grepen separaat bestellen.

Spiegelkast 130 (dubbel)
1300 x 740 x 140 mm
RLSPK130-XXX Residenz Spiegelkast 1300 x 740 mm € 1.195,-
SLSPK130-XXX Shaker / Loft  Spiegelkast 1300 x 740 mm € 1.195,-

Deze is toepasbaar boven een badmeubel 130 of een badmeubel 160
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke spiegelkast moet u de grepen separaat bestellen.

RESIDENZ

LOFT / SHAKER

     LOFT                  SHAKER                           RESIDENZ

LOFT / SHAKER

RESIDENZ

LOFT / SHAKER

RESIDENZ

Kolomkast medium
1700 x 360 x 325 mm
 
RL170KAL-XXX Residenz kolomkast linksdraaiend € 995,- 
RL170KAR-XXX Residenz kolomkast rechtsdraaiend € 995,-

SL170KAL-XXX Shaker kolomkast linksdraaiend € 995,- 
SL170KAR-XXX Shaker kolomkast rechtsdraaiend € 995,-

LL170KAL-XXX Loft kolomkast linksdraaiend € 995,- 
LL170KAR-XXX Loft kolomkast rechtsdraaiend € 995,-

Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen

Kies uw greep
In het More Van Heck badmeubelprogramma kunt u kiezen uit verschillende grepen. 
Bij elke kolomkast moet u de grepen separaat bestellen.

     LOFT SHAKER  RESIDENZ

Spiegelkast 50 
520 x 820 x 140 mm
RLSPK52-XXX Residenz Spiegelkast 520 x 820 mm € 895,-
SLSPK52-XXX Shaker / Loft Spiegelkast 520 x 820 mm € 895,-

Deze is toepasbaar boven alle badmeubels, te plaatsen boven de wastafel (kom)
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.

Spiegelkast 70 
670 x 920 x 140 mm  
RLSPK67-XXX Residenz Spiegelkast 670 x 920 mm € 995,- 
SLSPK67-XXX Shaker / Loft  Spiegelkast 670 x 920 mm € 995,- 

Deze is toepasbaar boven alle badmeubels, te plaatsen boven de wastafel (kom)
Het artikelnummer eindigt met 3 kruizen (XXX) die u bij de bestelling vervangt voor de 
kleurcode. U heeft de keuze uit 12 verschillende afwerkingen.
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WASTAFELKOMMEN

GREPEN

Geborsteld nikkel
VHHA-11 Moderne greep Geborsteld nikkel € 18,- 
VHHA-18 Klassieke greep Geborsteld nikkel € 20,-
VHHA-19 Knop   Geborsteld nikkel € 18,- 
VHHA-12 Ringgreep  Geborsteld nikkel € 20,- 
 

Komgrepen
H10 komgreep verchroomd € 14,-
VHHA-17 komgreep geborsteld goud € 14,-
VHHA-9 komgreep geborsteld nikkel € 14,-
VHHA-10 komgreep glanzend nikkel € 14,-

VHHA-15 komgreep antiek nikkel € 22,- 

Kruisgrepen
VHHA-4  Kruisgreep chroom  € 7,-
VHHA-3  Kruisgreep zwart   € 7,-
VHHA-40  KruisgreepRVS  € 8,-
VHHA-40+ VHHA 42 Kruisgreep RVS  € 14,-
  met vierkante montageplaat
VHHA-40 + VHHA 41 Kruisgreep RVS  € 14,-
  met ronde montageplaat
     

Ronde knoppen
K11 Ronde knop verchroomd € 11,-
VHHA-16 Ronde knop geborsteld goud € 11,-
VHHA-6 Ronde knop geborsteld nikkel € 11,-
VHHA-8 Ronde knop glanzend nikkel € 11,-

Country Oud Ijzeren deurbeslag
VHHA-20 Country Large ladegreep € 12,-
 (240 x 40 x 60 mm)
VHHA-21 Country medium ladegreep € 9,-
 (130 x 30 x 40 mm )
VHHA-22 Country deurknop € 7,-
 (40 x 40 x 30 mm)

Lederen grepen
VHHA-30 Bruin leer chroom knop  € 20,-
VHHA-31 Bruin leer messing knop  € 20,-
VHHA-32 Zwart leer chroom knop  € 20,-
VHHA-33 Zwart leer messing knop  € 20,-

NEW

NEW

NEW

Country Oud Ijzeren handdoekstang
VHHA-23 Country Handdoekstang € 49,-
Te bevestigen aan de zijkanten van een Country ladekast.
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WASTAFELKOMMEN

Nice 
Met Toile de Joux Blauw
PB4037-BL € 595,-
590 x 415 x 145 mm

Nice
PB4037 € 295,-
590 x 415 x 145 mm 

Paris
PB012 € 179,- 
Ø430 hoog 145 mm 

Paris 
Met Toile de Joux Blauw
PB0012-BL € 495,-
Ø430 hoog 145 mm

Lyon
PB4033 € 235,-
Ø450 hoog 120 mm
 

Boat kom
PB630  € 395,-
540 x 420 x 165 mm

Provence Large
PG001 € 425,-
500 x 400 x 150 mm

Volledig met de hand gemaakt er kunnen 
verschillen in de afmetingen ontstaan.

Titanic
PB010 € 495,-
500 x 410 x170 mm
 

Rustic Oval
PA001 € 525,-
510 x 380 x 135 mm
Aluminium 

TITANIC COLLECTION
De Titanic wastafelkom is het  orgineel, destijds toegepast in alle hutten in 
de tweede klasse van de Titanic.

Titanic Badjas
Titanic1      € 199,-

Titanic Handdoekset:
Titanic2       € 175,-

Rustic Round
PA002 € 450,-
Ø390 x 130 mm
Aluminium 

Beton modern
PBB01-B1 € 435,-
Ø 435mm

Beton Rustic
PBB02-B1 € 435,-
Ø 435 mm
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VRIJSTAANDE BADEN

Residenz vrijstaand acrylbad
BRK01 Residenz vrijstaand acrylbad 1700 x 780 x 590 € 1.695,-
Inclusief overloop, sifon en click clack waste.

Loft vrijstaand acrylbad
BRK02 Loft vrijstaand acrylbad 1700 x 780 x 600 € 1.695,-
Inclusief overloop, sifon en click clack waste.

Shaker vrijstaand acrylbad
BRK03 Shaker vrijstaand acrylbad 1700 x 800 x 600 € 1.695,-
Inclusief overloop, sifon en click clack waste.
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65/80/100 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Classic

Young

Kraangat opties voor granieten bladen
Elk granieten blad kan op verschillende manieren worden voorzien van een kraangat of zonder kraangat worden geleverd. 

Elke kraangat/booroptie heeft een eigen artikelcode, geef deze code mee bij uw bestelling.

51,5 cm

51,5 cm

48 cm

50 cm

65/80/100 cm 130/160/200 cm

91 cm

65 cm 60 cm

Water aanvoer hoogte
Water afvoer hoogte

65 cm (bij 130 meubel)
80 cm (bij 160 meubel)
100 cm (bij 200 meubel)

51,5 cm

50 cm

48 cm

50 cm

65/80/100 cm 130/160/200 cm

80 cm

65 cm 60 cm

Water aanvoer hoogte
Water afvoer hoogte

65 cm (bij 130 meubel)
80 cm (bij 160 meubel)
100 cm (bij 200 meubel)

65/80/100 cm 65/80/100 cm 65/80/100 cm

130/160/200 cm130/160/200 cm

130/160/200 cm 130/160/200 cm

Kraangat in het midden 
achter de kom.

Code: KG1

Zonder kraangat.

Code: KG2

Kraangat rechts
van de kom.
Code: KG3

Kraangat links
van de kom.
Code: KG4

Kraangaten in het midden 
achter de kommen.

Code: KG1

Zonder kraangaten.

Code: KG2

Kraangaten de binnenkant 
van de kommen.

Code: KG5

Kraangaten de buitenzijde 
van de kommen.

Code: KG6

Kraangaten enkele bladen voor meubels in 65, 80 en 100 cm

Kraangaten dubbele bladen voor meubels in 130, 160 en 200 cm

24,5 cm

21 cm

6 cm

10 cm

Diameter 
afvoergat 
10 cm

Diameter 
kraangat 
3,5 cm

30 cm
Bladdiepte
51,5 cm

Maatvoering Kraangat(en) Meubelkleuren

4 Savanna 5 Gris Belge 6 Havanna 

 104 Antraciet 105 Groen 106 Blauw 

101 Wit  102 Creme 103 Taupe 

 1 Natural 2 Super White 3 Charcoal
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BESTELCONTROLE / CHECKLIST MORE
Ondermeubel en toebehoren

1 Front keuze (Keuze uit 3 front opties.)

 Residenz Shaker Loft

2 Maatvoering (Keuze uit 6 maatvoeringen)
 Enkel ondermeubel  Dubbel ondermeubel 

 65 cm  130 cm

 80 cm  160 cm

 100 cm  200 cm

3 Bladkeuze (Keuze uit 2 bladen)

 A  Blad t.b.v opzetkom  B  Blad t.b.v. onderbouwkom

 Meubelhoogte  Meubelhoogte
 standaard 50cm  standaard 60cm

 Alleen vak A hieronder invullen wanneer voor een  Alleen vak B hieronder invullen wanneer voor een
 blad met opbouwkom is gekozen. Sla vak B over  blad met onderbouwkom is gekozen. Sla vak A over

4A  Blad t.b.v. opbouwkom 4B Blad t.b.v. onderbouwkom

 Betonblad  Betonblad

 Granietblad*  Granietblad

 Eikenblad**  Boring KR nr:

*Geef bij een een granietblad aan waar de  Bladen zijn standaard voorzien van uitsparing
kraangaten komen a.d.h.v de KR nummers  voor onderbouwkom en kraangat

**Geef bij een een eikenblad aan in welke
kleur het blad moet worden afgewerkt
d.m.v -XXX code achter blad

Kraan en afvoergaten in beton en eikenbladen
dienen zelf geboord te worden

Vul uw gekozen opzetkom in  Blad word standaard
 Code  geleverd met onderbouwkom(men)
 Aantal

 Sifon VHBTHC40 Sifon VHBTHC39CI

Verlaagd meubelsifon passend voor meubel  Meubelsifon

5 Kleurafwerking (Keuze uit 12 kleuren)

 1 Naturel  101 Wit

 2 Super White  102 Creme

 3 Charcoal  103 Taupe

 4 Savanna  104 Antraciet

 5 Gris Belge  105 Groen

 6 Havanna  106 Blauw

6 Vul u gekozen greep/grepen code(s) in:

 Code  Code
 Aantal Aantal

BESTELCONTROLE / CHECKLIST MORE
Spiegel, spiegelkast

1 Front/lijst keuze Keuze uit 2 lijst opties.

 Residenz  Shaker/Loft

2 Spiegelkast of spiegel Keuze uit 2 opties.
 
 A Spiegel  B Spiegelkast

Alleen vak A hieronder invullen wanneer voor een  Alleen vak B hieronder invullen wanneer voor een
spiegel is gekozen. Sla vak B over  spiegelkast is gekozen. Sla vak A over

3A  Maatvoering spiegel 3B   Maatvoering spiegelkast

 50 (52 x 82 x 2,5 cm)  50 (52 x 82 x 12 cm)

 70 (67 x 92 x 2,5 cm)  70 (67 x 92 x 12 cm)

 130 (130 x 74 x 2,5 cm)  130 (130 x 74 x 12 cm)

 160 (160 x 74 x 2,5 cm)

 Aantal spiegels  Aantal spiegelkasten

  Vul u gekozen greep code in:

  Code

  Aantal

5 Kleurafwerking (Keuze uit 12 kleuren)

 1 Naturel  101 Wit

 2 Super White  102 Creme

 3 Charcoal  103 Taupe

 4 Savanna  104 Antraciet

 5 Gris Belge  105 Groen

 6 Havanna  106 Blauw

Hangkast
1 Front keuze (Keuze uit 3 front opties)
 
 Residenz  Shaker  Loft

2 Kleurafwerking (Keuze uit 12 kleuren)

 1 Naturel  101 Wit

 2 Super White  102 Creme

 3 Charcoal  103 Taupe

 4 Savanna  104 Antraciet

 5 Gris Belge  105 Groen

 6 Havanna  106 Blauw

3 Vul u gekozen greep/grepen code(s) in:

 Code  Code
 Aantal Aantal
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MEUBELKLEUREN

 101 Wit 102 Creme 103 Taupe 

  104 Anthrsiet 105 Groen 106 Blauw

 1 Natural 2 Super Wit 3 Charcoal

 4 Savanna 5 Gris Belge 6 Havanna 

EIKENHOUT LAKKEN
 Bij de Eikenhouten meubelen zijn alleen zijn alleen de onderstaande lakken te gebruiken.

LAK KLEUREN
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NOTITIES NOTITIES
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