TRADITIONAL
BADMEUBELS

De Traditional Badmeubels zijn voor het grootste deel gemaakt uit
echt hout en delen MDF, waarna ze met de hand worden geschilderd. Omdat hout werkt, het krimpt en zet uit en gaat als het ware
met de temperatuur mee, ontstaat er af en toe spanning in het hout.
Hierdoor kunnen krimpnaden ontstaan. Al onze badmeubels worden
bewust verouderd. U zult op alle producten verschillende oneffenheden vinden, die echter op geen enkel badmeubel hetzelfde zijn. Het
landelijke karakter wordt hiermee benadrukt en deze veroudering
geeft extra charme aan uw badmeubel. Indien u kiest voor de Woodwash of Oud Hout afwerkingen dan worden de kanten nog eens extra
geschuurd en worden de oppervlaktes met spijkers beslagen.
Mocht er een beschadiging optreden, of mocht door de houtwerking
een wat grotere naad ontstaan dan kunt u deze eenvoudig bijwerken
met wat plamuur en verf. Verf wordt u op aanvraag kostenloos door
ons toegezonden. Al onze verfen zijn gemaakt op waterbasis, het
grote voordeel hiervan is dat u de badmeubels zo altijd kunt onderhouden en u een badmeubel krijgt voor het leven. Elk meubel is
leverbaar in alle mogelijke Van Heck kleuren en afwerkingen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.

Achter elke meubelcode vindt u 3 kruisje (XXX). Hier vult u uw kleurcode in. Deze vindt u op pagina82-83 van deze brochure.
Alle badmeubels zijn voorzien van softclose deurtjes en lades. Let op
dat u het badmeubel waterpas op de vloer plaatst. Hiervoor worden
wigjes bijgeleverd, mocht u een ruwe of ongelijke vloer hebben. Alle
meubels zijn standaard voorzien van verchroomd beslag. De bladen,
welke worden voorzien van onderbouwwastafels zijn gemaakt van
graniet of wit marmer. Dit zijn natuurproducten, geen enkel blad
is dan ook hetzelfde. De bladen worden uit de groeves gehaald in
grote blokken, waarna ze verzaagd worden op onze werkplaats. Hier
worden de uitsparingen gemaakt en de kraangaten geboord. U kunt
kiezen voor 1 of 3 kraangaten.
De bladen zijn van perfecte kwaliteit, maar uiteraard kunnen er kleine
aders of fossielen in zitten. Deze producteigenschap geeft aan dat u
een duurzaam product heeft gekocht, gemaakt uit de natuur. De opzetplinten, welke aan de rug van het meubel, bovenop het blad kunnen worden geplaatst zijn optioneel.
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TRADITIONAL BADMEUBELS
Verkrijgbaar in 24 kleuren

Rechts

Links

Badmeubel 95 met deur Links of Rechts

Badmeubel 125

(980 x 550 x 910 mm)

(1230 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT95MEL-XXX Badmeubel 95 met linksdraaiende deur
FT95MER-XXX Badmeubel 95 met rechtstdraaiende deur

€ 1.695,€ 1.695,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT95BL-ZW
Granieten blad met kom links en papegaaiebek , 1 kraangat
FT950BL-ZW-3 Granieten blad met kom links en papegaaiebek, 3 kraangaten
FT95BR-ZW
Granieten blad met kom rechts en papegaaiebek rand, 1 kr. gat
FT95BR-ZW-3 Granieten blad met kom rechts en papegaaiebek rand, 3 kr. gaten
FT95PL-ZW
Granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)
PVH039
Ovale onderbouw wastafel (verplicht)

€ 435,€ 465,€ 435,€ 465,€ 90,€ 90,-

Traditional Spiegelkast 95

€ 2.395,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT125BL-ZW Granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat
FT125BL-ZW-3 Granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten
FT125PL-ZW Granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)
PVH039
Ovale onderbouw wastafel (verplicht)

€ 480,€ 510,€ 100,€ 90,-

Traditional Spiegelkast 125

(987 x 222 x 927)

Kies uit onderstaande opties:
FT95SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend
FT95SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 795,De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT125ME-XXX Badmeubel 125 met deur en 6 lades

(1310 x 222 x 930)
€ 980,-

Kies uit onderstaande opties:
FT125SPK-XXX Spiegelkast met deur en twee lades
(alleen rechtsdraaiend)
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

€ 1.195,-

of

Traditional Spiegel met Koof 95

(795 x 190 x 1000)
FT95SP-XXX
Spiegel met koof en inbouwspot

€ 495,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst.
Zie verderop in deze brochure.
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Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.

TRADITIONAL BADMEUBELS
Verkrijgbaar in 24 kleuren

Badmeubel 130

Badmeubel 160

(1320 x 550 x 910 mm)

(1620 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT130ME-XXX Badmeubel 130 met twee deuren

€ 1.395,-

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT160ME-XXX Badmeubel 160 met twee deuren en drie lades

€ 2.350,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT130BL-ZW Granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat
FT130BL-ZW-3 Granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten
FT130PL-ZW Granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)
PVH039
2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)

€ 565,€ 625,€ 110,€ 180,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT160BL-ZW Granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat
FT160BL-ZW-3 Granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten
FT160PL-ZW Granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)
PVH039
2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)

€ 640,€ 700,€ 125,€ 180,-

Traditional Spiegelkast 130

(1385 x 222 x 930)
FT130SPK-XXX Spiegelkast dubbel
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

Traditional Spiegelkast 160
€ 1.295,-

(1635 x 222 x 930 mm)
FT160SPK-XXX Spiegelkast dubbel
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

of

Traditional Spiegel met Koof 130

Traditional Spiegel met Koof 160

(1380 x 190 x 1000)
FT130SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots
Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst.
Zie verderop in deze brochure.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.

€ 585,-

(1680 x 190 x 1000 mm)
FT160SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots

€ 1.495,-

€ 695,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst.
Zie verderop in deze brochure.
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