
Klassevolle eetkamer  kan zowel in een klassiek 
of modern interieur geïntegreerd worden. Een 
investering voor vele levensjaren gegarandeerd. 

• korpus vervaardigd uit massief Frans eiken hout

• standaard beslag trekker type D
ander beslag mogelijk

• massieve eiken deuren voorzien van softclose 
scharnieren  

• vitrine met hout panelen bovenaan ipv glas
zelfde prijs als standaard prijs

• open of volle plint zelfde prijs als standaard 

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

• gelijke prijzen voor afwerkingen 
nature colors / elegance colors / trend colors

Dressoir 5 deuren 5 laden
Dressoir 5 portes 5 tiroirs
2680 x 510 x 1030   Art. 20.300

Dressoir 4 deuren 4 laden
Dressoir 4 portes 4 tiroirs
2410 x 510 x 1030   Art. 20.301  

Dressoir 3 deuren 3 laden
Dressoir 3 portes 3 tiroirs
1640 x 510 x 1030   Art. 20.302  

Vitrine met 2 glasdeuren
Vitrine avec 2 portes en verre
1450 x 510 x 2280   Art. 20.304

Vitrine met 2 glasdeuren
1 lade 3 deuren onder
Vitrine avec 2 portes en verre
1 tiroir 3 portes en bas 
1450 x 510 x 2280   Art. 20.306

Tv kast met 2 deuren
Meuble tv avec 2 portes
1480 x 470 x 530   Art. 20.202  

Tv kast met linkse deur 
Meuble tv avec 1 porte à gauche
1040 x 470 x 530   Art. 20.203  

LED verlichting spot 1W
incl montage beslag
Spots LED incl embouts de montage Art. 00.501  

LED verlichtings driverset
stekker met voetschakelaar 
max 6 ledlampen
Set d’éclairage LED 
�che avec interrupteur au pied  Art. 00.500  

RONDO

Prijslijst 2017/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag



Kenmerkend voor dit wandprogramma in 
massief eiken is  de flexibiliteit neem gerust 
contact op met de fabriek voor alle andere 
opstellingen.

• korpus vervaardigd uit massief Frans eiken hout

• legplanken in hoogte verstelbaar

• standaard beslag trekker type D
ander beslag mogelijk

• massieve eiken deuren voorzien van softclose 
scharnieren  

• vitrine met houtdeuren bovenaan ipv glas
zelfde prijs als glas deuren 

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

• gelijke prijzen voor afwerkingen 
nature colors / elegance colors / trend colors

Vitrine 2 deuren 2 laden
Vitrine 2 portes 2 tiroirs
1370 x 500 x 2320   Art. 20.307  

Vitrine 2.5 deuren midden open
Vitrine 2.5 portes centre ouverte
1640 x 500 x 2320   Art. 20.308  

Vitrine 3 deuren 3 laden
Vitrine 3 portes 3 tiroirs
2070 x 500 x 2320   Art. 20.311  

Vitrine 4 deuren 4 laden
Vitrine 4 portes 4 tiroirs
2510 x 500 x 2320   Art. 20.312  

Vitrine 4.5 deuren midden open
Vitrine 4.5 portes centre ouverte
2840 x 500 x 2320   Art. 20.310  

Vitrine 4.5 deuren midden tv
Vitrine 4.5 portes centre ouverte
2840 x 500 x 2320   Art. 20.315  

Vitrine 4.5 deuren onder 4 d boven
Vitrine 4.5 portes en bas 4 portes en haut
2840 x 500 x 2320   Art. 20.318  
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Tafel verlengstuk enveloppe
Système d’extension
600 x 1000 x 30   Art. 20.130 

Bureel groot 185
Bureau large 185
1800 x 800 x 750   Art. 20.320  

Bureel klein 135
Bureau petit 135
1350 x 800 x 750   Art. 20.325  

Bureel ondermeubel 1 deur
Bureau meuble 1 porte
1200 x 490 x 570   Art. 20.330  

Rolcontainer 3 laden softclose
Meuble avec 3 tiroirs softclose
410 x 470 x 570   Art. 20.340  

Rolcontainer 1 deur softclose
Meuble avec 1 porte softclose
410 x 470 x 570   Art. 20.345  
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Tafel rechthoekig 200
Table rectangulaire 200
2000 x 1000 x 770   Art. 20.110  

Tafel rechthoekig 220
Table rectangulaire 220
2200 x 1000 x 770   Art. 20.120  

• tafels met verlengstukken worden altijd 
gemonteerd geleverd

• tafel verlengstuk inschuifbaar onder de tafel 
semi massief, kan 1 of op 2 zijden van de tafel 

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

• gelijke prijzen voor afwerkingen 
nature colors / elegance colors / trend colors

• het eikenhout kan geloogd worden  
“PURE colors” met een meerprijs van 8%.


