
YORK DREAM

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Kleerkast 6 deuren
Garde robe 4 portes
2900 x 650 x 2200   Art. 54.02.3  

Kleerkast 5 deuren
Garde robe 3 portes 
2460 x 650 x 2200   Art. 54.03.4  

Kleerkast 4 deuren
Garde robe 2 portes 
2020 x 650 x 2200   Art. 54.04.5  

Bed 90
Lit 90
1010 x 2090 x 950   Art. 54.17.8  

Bed 180 (*)
Lit 180
1910 x 2090 x 950   Art. 54.08.9  

Kleerkast 6 deuren/4 laden
Garde robe 6 portes/4 tiroirs 
2900 x 650 x 2200   Art. 54.01.2  

Bed 140 (*)
Lit 140
1510 x 2090 x 950   Art. 54.06.7
Bed 160 (*)
Lit 160
1710 x 2090 x 950   Art. 54.07.8  

Deze landelijke slaapkamer heeft een romanti-
sche uitstraling waarin je volledig tot rust kan 
komen. De natuurlijke kleuren en materialen 
zorgen voor een stijl die je kan integreren in elk 
type woning. 

• korpus vervaardigd uit Frans eiken hout

• ruggen en legplanken in fineer eik

• massieve deuren voorzien van stangenslot en 
softclose scharnieren

• legplanken in hoogte verstelbaar

• standaard beslag trekker type I
ander beslag mogelijk

• kleerkasten worden gedemonteerd geleverd 

• bedden 100% massief korpus  

• Sponden seniorhoogte mogelijk 

• Bedden standaard NIET voorzien van vertstel-
bare dwarslatten met middensteun.

• kleuren volgens staal mogelijk met meerprijs  
van 8% 

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

Kleerkast 3 deuren
Garde robe 2 portes 
1580 x 650 x 2200   Art. 54.05.6

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



sponde 200 x 30 cm
bovenkant 45 cm

Bed 200 (*)
Lit 200
2110 x 2090 x 950   Art. 54.16.7  

Bedsponden comfort hoogte
coté de lit comfort   Art. 49.12.7

bedsponden 210-220 cm
coté de lit 210-220 cm  Art. 49.13.4

Commode laag 6 laden
Commode bas 6 tiroirs
1180 x 490 x 860   Art. 54.11.2  

 

• laden van de commodes en consoles met soft 
close 

• laden van nachttafels met houten geleiders

• standaard beslag trekker type I
ander beslag mogelijk 

• 100% massieve ladefronten

• spiegels met biseau 30 mm

• voetsteun voor hoge spiegel verkrijgbaar

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

YORK DREAM

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Nachttafel
Chevet
480 x 390 x 630   Art. 54.14.5  

Spiegel hoog
Miroir haut
650 x 2000    Art. 54.13.4  

Spiegel
Miroir
790 x 970    Art. 54.12.3  

Commode hoog 7 laden
Commode haut 7 tiroirs
810 x 490 x 1190   Art. 54.09.0  

Console 3 laden
Console 3 tiroirs
1330 x 490 x 740   Art. 54.10.1  

 

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


