PURE by Falper
meubel

Merk

Falper, exclusief verdeeld door Van Marke.

Naam product

PURE

Designer

Metrica Design

Omschrijving

Metrica heeft de nieuwe Falpercollectie ontworpen.
Zuiverheid krijgt een nieuwe lijn. De meubels uit de collectie PURE worden
uitgevoerd met de unieke Falpertechnologie van bewerkingen aan 45 graden op
zijkanten en vlakken, wat vrijwel absolute precisie mogelijk maakt.
Deze collectie wordt aangeboden in twee variaties: een rationele presentatie
met standaardafmetingen, en een volledig aanpasbare presentatie gericht op
binnenhuisontwerpers.

Assortiment

De meubels uit de collectie PURE zijn verkrijgbaar:
• Als wandmeubels: hoogtes 36 en 50 cm.
• Als staande meubels: hoogte 76 cm.

Afmetingen

Meubelstuk
Verschillende afmetingen mogelijk:
• Breedte: 60 - 80 - 100 - 120 - 140 – 160 cm + op maat
• Hoogte: 36 - 50 - 76 cm
• Diepte: 45 cm
Spiegel met ledlampen
• Rond, diameter 110 cm

Afwerking

Matte lak, glanslak en houtkleuren

Materiaal

MDF, Idropan en gelaagd berkenhout

Prijs

Op aanvraag

BELT by Line Art
meubel

Merk

Line Art, exclusief verdeeld door Van Marcke.

Naam product

BELT

Omschrijving

Een tijdloze en minimalistische oplossing voor uw interieur. Line Art blaast
nieuw leven in de badkamer dankzij de strakke en moderne collecties in massief
hout. Teak en eik, gewonnen uit duurzaam beheerde bossen, geven een unieke
uitstraling aan je badkamer. Line Art combineert traditioneel schrijnwerk met
innovatieve technologie om een kwalitatief hoogstaand product te garanderen.

Voordelen

Sterke punten:
• FSC-gecertificeerd
• Tijdloos design
• Unieke expertise
• Duurzame constructie

Assortiment

Twee breedtes op zwarte matte poten of hangend (metalen structuur).

Afmetingen

Meubel
Belt hangende onderkast met 2 laden:
L 94 x D 52 x H 55 cm (waarvan meubel L 80 x D 52 x H 55 cm)
L 134 X D 52 X H 55 cm (waarvan meubel L 120 x D 52 x H 55 cm) 1 of 2 waskommen
Belt staande onderkast met 2 laden:
L 94 x D 52 x H 81 cm (waarvan meubel L 80 x D 52 x H 55 cm)
L 134 X d 52 X h 81 CM (waarvan meubel L 120 x D 52 x H 55 cm) 1 of 2 waskommen
Spiegel:
• Rond, diameter 50 cm
• Rond, diameter 80 cm

Materiaal

Eik

Prijs

Op aanvraag

LUCE 60 by Van Marcke Collection
spiegel

Merk

Van Marcke Collection

Naam product

LUCE 60 (te combineren met o.a. MOBILO)

Omschrijving

Spiegel met indirecte verlichting, aandampingswerend, touch-schakelaar met
opties warme en koude verlichting. Deze mooie ronde spiegel is combineerbaar
met elk eigentijds badkamermeubel.

Voordelen

• De aandampingswerende toepassing geeft je een helder beeld, ook na een

		
warme douche.
• De touch-schakelaar laat je toe om te switchen tussen warm en koud licht,
zoals je zelf graag hebt.
Assortiment

Luce met indirecte verlichting, diameter 60 en 80 cm.
Giro met directe verlichting, diameter 60 en 80cm.

Afmetingen

D 60 en 80 cm

Materiaal

Spiegel & metalen rand.

Prijs

Op aanvraag

