
landelijke stijl, combinatie van massieve eiken 
planken en zwart smeedijzeren loopwerk

• eiken deuren met massieve foutvrije 

• binnenafwerking in bardolino decor of fineer 
eik

• kleuren volgens staal mogelijk met meerprijs  
van 8% 

• afwerkingsmogelijkheden zoals de houtstalen 
www.mvw.be/nl/afwerking

OAKWOOD DREAM

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

schuifdeur kleerkast 290
Garde robe portes coulissantes
2830 x 2350 x 620

inside bardolino   
Art. 61.285  

inside nature oak   
Art. 62.385  

schuifdeur kleerkast 270
Garde robe portes coulissantes
2720 x 2350 x 620

inside bardolino   
Art. 61.270  

inside nature oak   
Art. 61.370  

schuifdeur kleerkast 250
Garde robe portes coulissantes
2430 x 2350 x 620

inside bardolino   
Art. 61.250  

inside nature oak   
Art. 61.350  

schuifdeur kleerkast 220 
Garde robe portes coulissantes
2220 x 2350 x 620

inside bardolino   
Art. 61.220  

inside nature oak   
Art. 61.320  

schuifdeur kleerkast  180
Garde robe portes coulissantes
1820 x 2350 x 620

inside bardolino   
Art. 61.180  

inside nature oak   
Art. 61.280  

 

 



landelijke stijl, combinatie van massieve eiken 
planken en zwart smeedijzeren loopwerk

• eiken planken met massieve foutvrije 

• standaard bedhoogte 400 mm, sponden van 
230mm hoog

•  bed incl. verstelbare dwarslatten met midden 
steun

• binnenladen in bardolino decor

• kleuren volgens staal mogelijk met meerprijs  
van 8% 

• afwerkingsmogelijkheden zoals de houtstalen 
www.mvw.be/nl/afwerking

Commode 3 laden
standaard bicolor ( M350/L560)
1100 x 1000 x 450   Art. 58.100  

OAKWOOD DREAM

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Bed 1400 (*)
Lit 1400
1480 x 2080 x 850   Art. 58.140

Bed 1600 (*)
Lit 1600
1680 x 2080 x 850   Art. 58.160

Bed 1800 (*)
Lit 1800
1880 x 2080 x 850   Art. 58.180

Bed 2000 (*)
Lit 2000
2080 x 2080 x 850   Art. 58.200

Bed confort lengte
sponden 2100 mm   Art. 58.202  

Bed confort hoogte
bedhoogte 500mm
sponden 300mm   Art. 58.201  

Bed confort lengte
sponden 2200 mm   Art. 58.203

(*) Bedden standaard voorzien van vertstelbare 
steun op sponden voor lattenbodem
dwarslatten met middensteun in optie (code 004-6)



landelijke stijl, combinatie van massieve eiken 
planken en zwart smeedijzeren loopwerk

• eiken planken met massieve foutvrije 

• laden met softclose demping

•  nachttafel met touch LED verlichting

• binnenladen in bardolino decor

• afwerkingsmogelijkheden zoals de houtstalen 
www.mvw.be/nl/afwerking

Commode 4 laden
standaard bicolor ( M350/L560)
800 x 1250x 450   Art. 58.075  

Spiegel - Miroir

900 x 770 x 25   Art. 58.077  

Spiegel hoog - Miroir haut

1900 x 700 x 25   Art. 58.070  

spiegel steun - Support Mirror

    Art. 58.071  

Nachtafel - Chevet
standaard bicolor ( M350/L560)
incl touch LED verlichting
510 x 530 x 410   Art. 58.051  

OAKWOOD DREAM

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag


