HOTZE II dressoir
ontwerp: Gjalt Pilat, 2002/2010

afwijkende maten op aanvraag

eiken
licht iepen

gerookt
eiken

Productinformatie 2021

afmetingen

BxDxH

walnoot

bijzonderheden / meerprijzen

Hotze II dressoir

150 x 40 x 50

• houtdikte 1/6 cm

massieve romp

150 x 50 x 50

• standaard achter elke deur één legplank
van 1 cm dik
• de legplanken zijn in 5 posities te
plaatsen, telkens 3,2 cm boven elkaar
• wandbevestiging d.m.v. een bijgeleverde
metalen strip op de muur of wand

200 x 40 x 50
200 x 50 x 50

• De Hotze II hangt ca. 6 mm
van de wand af
• deurtjes 19 mm dik MDF gespoten in
epoxylak in een RAL of Sikkenskleur,
uitgezonderd metallics en fluorescerende
lakken

250 x 40 x 50
250 x 50 x 50

• afwerkingsmogelijkheden volgens de
massieve houtstalen zoals gepresenteerd
in een actuele stalenkist
• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen
met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

HOTZE II dressoir MDF
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Productinformatie

ontwerp: Gjalt Pilat, 2002/2010

afwijkende maten op aanvraag

afmetingen

BxDxH

Hotze II dressoir

150 x 40 x 50

mdf romp

150 x 50 x 50

eiken
mdf
licht iepen

gerookt
eiken

walnoot

bijzonderheden / meerprijzen
• hangdressoir waarvan de romp 		
vervaardigd is uit MDF
• de deuren zijn naar keuze afgewerkt met
eikenfineer, europees walnootfineer of
spuitwerk.
• voor al deze opties geldt een zelfde prijs.
• de greepjes zijn altijd in een massiefhout

200 x 40 x 50
200 x 50 x 50

naar keuze.
• wandbevestiging d.m.v. een bijgeleverde
metalen strip op de muur of wand
• De Hotze II hangt ca. 6 mm
van de wand af

250 x 40 x 50
250 x 50 x 50

HOTZE II sideboard
design: Gjalt Pilat, 2002/2010

product information 2021

custom sizes on request

oak

dimensions

WxDxH

light elm

Hotze II hanging sideboard

150 x 40 x 50

• thickness of wood 1 / 6 cm

solid wood body

150 x 50 x 50

• behind every door is a shelf of 1 cm thick

fumed
oak

walnut

key features / additional prices

• the shelves are placeable in five
positions, each with 3,2 cm distance
• wall mounting by means of a mounting
rail that is included
• The Hotze II hangs approx. 6 mm
200 x 40 x 50
200 x 50 x 50

away from the wall
• doors 1,9 cm thick MDF spraypainted in
a colour of your choice
• The finishing options are according to
the solid wood samples such as
presented in the current sample box.

250 x 40 x 50
250 x 50 x 50

• The prices are the same for all finishes;
soap, oil, stain-lacquer, transparant
lacquer and color lacquer.
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Product

design: Gjalt Pilat, 2002/2010

custom sizes on request

oak

dimensions

WxDxH

light mdf
elm

Hotze II hanging sideboard

150 x 40 x 50

MDF body

150 x 50 x 50

fumed
oak

walnut

key features / additional prices
• hanging sideboard with a
body made of mdf
• the doors are optionally finished with
oak veneer, European walnut veneer or
spraypainted in a colour of choice.
• the same price applies to all these options
• grips are made of solid wood in a kind

200 x 40 x 50
200 x 50 x 50

of wood of your choice
• wall mounting by means of a mounting
rail that is included
• The Hotze II hangs approx. 6 mm
away from the wall

250 x 40 x 50
250 x 50 x 50

