SANITAIRE DE PARIS BADMEUBELS
Verkrijgbaar in 24 kleuren

Links

Rechts

Badmeubel 95 Links of Rechts

Badmeubel 130

(980 x 550 x 910 mm)

(1320 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FSP95ME-XXX-SP Badmeubel 95 met logo
FSP95ME-XXX Badmeubel 95 zonder logo

€ 675,€ 675,-

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,€ 100,€ 90,-

(987 x 222 x 927)

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,€ 125,€ 180,-

Traditional Spiegelkast 130
FT130SPK-XXX
Spiegelkast dubbel
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

€ 980,€ 980,-

€ 1.295,-

of

Traditional Spiegel met Koof 130

(1380 x 190 x 1000)
FT130SP-XXX
Spiegel met koof en inbouwspots

of

Traditional Spiegel met Koof 95

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

€ 850,€ 850,-

(1385 x 222 x 930)

Traditional Spiegelkast 95
Kies uit onderstaande opties:
FT95SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend
FT95SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

Kies uit onderstaande meubelopties:
FSP130ME-XXX-SP Badmeubel 130 met logo
FSP130ME-XXX- Badmeubel 130 zonder logo

€ 495,-

€ 585,-

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

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.

