
prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

ontwerp: Gjalt Pilat, 2010

MEINT REIN (hang)dressoir 

• de Meint Rein is mogelijk in 2 variaties: 

als hangdressoir gemonteerd aan de 

wand en als staand dressoir op frame  

(zie volgende bladzijde)

• De Meint Rein hangkast hangt  

ca. 6 mm van de wand af

• hoogte romp 64 cm

• legplanken in hoogte verstelbaar, achter 

elke deur één, diepte legplank 32 cm

• De Meint Rein heeft een MDF achterwand 

in RAL- of Sikkenskleur naar keuze.

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

Meint Rein

hangdressoir 212 x 40 x 64

  

 5.076   

  

   5.482 

  

  6.304 

Meint Rein

hangdressoir 266 x 40 x 64

  

 5.442   

  

   5.877 

  

  6.759 

Meint Rein

hangdressoir 320 x 40 x 64

  

 5.810  

  

   6.275 

  

 7.216 

Meint Rein

hangdressoir 374 x 40 x 64

  

 6.177  

  

  6.671 

  

  7.672 



afwijkende maten op aanvraag

prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

ontwerp: Gjalt Pilat, 2010

MEINT REIN dressoir op frame 

• de Meint Rein is mogelijk in 2 variaties: 

als staand dressoir op frame en als  

hangdressoir gemonteerd aan de wand 

(zie vorige bladzijde)

• hoogte romp 64 cm

• hoogte frame 20 cm 

• legplanken in hoogte verstelbaar, achter 

elke deur één, diepte legplank 32 cm

• De Meint Rein heeft een MDF achterwand 

in RAL- of Sikkenskleur naar keuze.

• onderstel met coating in de standaard  

kleuren RAL 9004 (zwart), RAL 9010 (wit),  

Sikkens C4.40.30 (rood), F6.05.50 (taupe)  

of E4.40.40 (caramel). Alternatieve  

kleuren zijn mogelijk op aanvraag

• afwerkingsmogelijkheden volgens de 

massieve houtstalen zoals gepresenteerd 

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen 

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

Meint Rein

dressoir op frame 212 x 40 x 84

  

   5.952 

  

    6.428 

  

 7.392 

Meint Rein

dressoir op frame 266 x 40 x 84

  

   6.395 

  

   6.907 

 

  7.943 

Meint Rein

dressoir op frame 320 x 40 x 84

 

  6.843 

 

   7.390 

 

   8.499 

Meint Rein

dressoir op frame 374 x 40 x 84

  

  7.282 

 

 7.865 

 

 9.044 




