preston slaapcomfort®

wij
ruimen
op!

Nu hoge
kortingen
op onze
schuifdeurkasten.

preston slaapcomfort®

Gratis
spiegeldeur
Zoals afgebeeld
300/240 cm

1319,-

Nadia
599.*

* kastprijzen excl. montage

Preston Nadia 160/223 vanaf 599,-

Preston Nadia
Leverbaar in 5 breedte maten
160/200/240/270/300 cm
Leverbaar in 2 hoogte 223/240 cm en in 7 kleuren
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160/223 van 833,- VOOR 599,200/223 van 927,- VOOR 659,240/223 van 1130,- VOOR 809,270/223 van 1203,- VOOR 869,300/223 van 1234,- VOOR 899,Meerprijs per extra spiegeldeur 60,Meerprijs per glasdeur in kleur 150,-

Veel optionele
mogelijkheden om
het interieur naar
uw wens aan te passen.
Vraag ernaar bij uw
Preston adviseur.
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Gratis
spiegeldeur
Zoals
afgebeeld
300x217 cm
dekor wit met
GRATIS spiegel

849,-

Optionele mogelijke
accessoires.
Zoals
afgebeeld
300x217 cm
dekor zwart

849,-

Preston zweefdeurkast Waylon
Kwaliteits kast, made in Germany, leverbaar in 4 breedte maten (150, 200, 250 en 300 cm). De hoogte van de kast is 217 cm en
buitenwerkse diepte is 67 cm. Leverbaar in de dekor kleuren: alpine wit, zilver, havanna, zwart, ruw eiken en truffel eiken.
De deuren zijn ook leverbaar in de beschikbare dekor kleuren en tegen meerprijs met een kristal spiegel, wit glas, magonolia glas,
donker grijs glas en zwart glas. Deze kast is leverbaar vanaf 549,- (150/217 cm in dekor) inclusief GRATIS spiegel bij
inlevering van de bon.

Zoals afgebeeld
200x217 cm
dekor ruw eiken

599,-

Preston zweefdeurkast Waylon
150x217 cm van 748,- voor 549,200x217 cm van 817,- voor 599,250x217 cm van 984,- voor 749,300x217 cm van 1122,- voor 849,Meerprijs extra spiegeldeur 95,Meerprijs per glasdeur 95,-

WaYlon
549.*

* kastprijzen excl. montage

Preston Waylon 150/217 vanaf 549,-

Zoals afgebeeld
300x217 cm
met 2 wit glazen deuren

Zoals afgebeeld
250x217 cm dekor havanna

749,-

1039,-

Zoals afgebeeld
300x217 cm dekor havanna met wit glas 944,-

(excl. verlichting)
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Nachtkasten
al leverbaar
vanaf 202,-

Zoals afgebeeld:
romp in de maat 336 /240
in de kleur dekor sephia met
deuren in dekor sand en
grepen in dekor sephia 1133,(excl. passe-partout en
power led verlichting,
meerprijs 743,-)

Murano

545.Preston Murano113/200 vanaf 545,-

* kastprijzen excl. montage

Zoals afgebeeld:
3-deurs kast met 2 glazen deuren en
1 spiegeldeur en grepen in chroom
1394,- (excl. verlichting)
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*

Er is al een
4-laden commode
80x80 cm vanaf 449,-

Zoals afgebeeld:
4-laden commode 120x80 cm
vanaf 619,-

Afmetingen Murano:
Breedte in cm
2-deurs 2-deurs 2-deurs 2-deurs 2-deurs 2-deurs 3-deurs 3-deurs 3-deurs 3-deurs 4-deurs 4-deurs

Hoogte in cm

113

150

167

188 200 225 249

280

298

336 373

400

200
222
240

Ons Preston kast- en bijmeubel programma Murano heeft nagenoeg alles wat ú zoekt aan opbergmogelijkheden.
Dit is eigenlijk te uitgebreid om op te noemen. Zweefdeurkasten leverbaar van 113 cm breed t/m 400 cm breed.
Kast hoogte kan variëren: 200, 222 en 240 cm. Diepte afhankelijk van de breedte maat: 49 of 68 cm.
Kleuren: te veel om op te noemen, maar ook te combineren. Laat u voorlichten door onze specialisten en neem de maten mee.
Uiteraard zijn bijpassende nachtkasten en commodes leverbaar.

www.prestonslaapcomfort.nl | 7

Tegen inlevering van deze bon*

gratis spiegel
op de Nadia kast

Tegen inlevering van deze bon*

gratis spiegeldeur

op kast WAYLON ( 1 deur per kast )

preston

slaapcomfort

®

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Geldig tot 4 weken na verspreiding.

* geldig tot eind november 2018

op een deurdemper-sluitset (2)
* geldig tot eind november 2018

5O% korting

* geldig tot eind november 2018

Tegen inlevering van deze bon*

