MEINT REIN dressoir
productinformatie 2019

ontwerp: Gjalt Pilat, 2010
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BxDxH

hangdressoir

212 x 40 x 64

dressoir op plint

212 x 40 x 70
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bijzonderheden / meerprijzen
• de romp is gebaseerd op het Meint
dressoir
• 2 grote schuifdeuren zijn van de Rein kast
• de Meint Rein is mogelijk in 2 variaties:
als hangdressoir gemonteerd aan de
wand en als staand dressoir met een plint
van 6 cm hoogte.
• hoogte romp 64 cm

hangdressoir

266 x 40 x 64

• hoogte met plint 70 cm

dressoir op plint

266 x 40 x 70

• legplanken in hoogte verstelbaar, achter
elke deur één, diepte legplank 32 cm
• afwerkingsmogelijkheden volgens de
massieve houtstalen zoals gepresenteerd
in een actuele stalenkist
• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen
met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

hangdressoir

320 x 40 x 64

dressoir op plint

320 x 40 x 70

hangdressoir

374 x 40 x 64

dressoir op plint

374 x 40 x 70

MEINT REIN sideboard
product information 2019

design: Gjalt Pilat, 2010

oak
custom sizes on request

standard
elm

dimensions

WxDxH

light
elm

hanging sideboard

212 x 40 x 64

sideboard on plinth

212 x 40 x 70

fumed
oak

walnut

heat
treated
elm

key features / additional prices
• the Meint Rein is available in 2 variations:
as a hanging dresser mounted on the
wall and as a standing dresser with a
plinth of 6 cm height.
• height hull 64 cm
• height with plinth 70 cm
• 32 cm deep shelves are height
adjustable, one behind every door

hanging sideboard

266 x 40 x 64

sideboard on plinth

266 x 40 x 70

• The finishing options are according to
the solid wood samples such as
presented in the current sample box.
• The prices are the same for all finishes;
soap and / or oil, stain-lacquer, 		
transparant lacquer and color lacquer.

hanging sideboard

320 x 40 x 64

sideboard on plinth

320 x 40 x 70

hanging sideboard

374 x 40 x 64

sideboard on plinth

374 x 40 x 70

