
DE SLAAPKAMER.
MAATWERK VOOR MIJN THUIS.



2 concept me



Er waren nog nooit zoveel mogelijkheden om je eigen  
leven zo precies volgens de eigen ideeën in te richten. 
Dus waarom niet ook de slaapkamer? Dat is precies de 
reden voor ons nieuwe slaapkamerprogramma concept 
me. 

Het is voor ons duidelijk dat niemand hetzelfde is als een 
ander. Er is geen goede of slechte smaak – er zijn alleen 
maar oneindig veel verschillende smaken. En dan is er 
nog je eigen smaak, mogelijk is dat zelfs de belangrijkste. 
Met concept me willen we je de mogelijkheden geven 
om zo dicht mogelijk bij je ideeën over een perfect thuis 
te komen. Naast de smaak moet je echter ook rekening 
houden met de huidige leefomstandigheden. Voor een 
jonge familie zijn heel andere ideeën over de inrichting 
van belang dan voor het huishouden van een single. En 
een pas verliefd stel heeft weer andere dingen aan het 
hoofd dan een gezin van vijf.

DE SLAAPKAMER.
GEMAAKT VOOR JE HUIS.

concept me biedt bijna net zoveel mogelijkheden als er 
mensen zijn. De stijl van de inrichting, van puristisch tot 
natuurlijk, in verschillende afmetingen en naar wens uit 
te breiden. Combineer gewoon precies wat je leuk vindt. 

Maar hoe verschillend het leven en de ideeën ook zijn – 
een paar dingen zijn in alle slaapkamers terug te vinden: 
ze zijn eenvoudig vorm te geven, voorzien van slimme 
opbergoplossingen en hebben een lange levensduur. 

Maak dus niet alleen het beste van je leven, maar ook van 
je slaapkamer. Met concept me.

concept me 3

Wat is er mooier dan een plaats die helemaal alleen voor 
jou is? Waar je echt kunt zijn zoals je wilt: het is de slaap-
kamer, misschien het meest privé van alle kamers. 

De deur blijft stevig gesloten voor de dagelijkse stress 
en gaat alleen wijd open om je lekker te voelen. Ge-
woon met ontbijt op bed de tijd verdoen of je voor de 
kledingkast mooi maken, spannende boeken verslinden 
of juist grappige verhalen aan de kinderen voorlezen – 
lachen, telefoneren, surfen, knuffelen, gewoon van alles.  

Daarbij natuurlijk niet de belangrijkste van alle favoriete  
tijdsbestedingen vergeten: ontspannen slapen en op 
krachten komen. 

Wat je ook in je slaapkamer wilt doen. Doe het gewoon! 
Want van je slaapkamer is er maar één op de wereld.  
En precies zo moet het ook aanvoelen. Als je mooiste  
privébezit.

HET MOOISTE PRIVÉBEZIT TER WERELD:
JE SLAAPKAMER.
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Licht en koel of donker en warm? Bij ons is er geen of-of maar alleen alles-is-mogelijk. Hier komen Ristretto notenhout en elegant witglas samen.  

En matte elementen op glanzende oppervlakken. Daardoor ontstaan spannende contrasten die je slaapkamer bijzonder maken.

TEGENSTELLINGEN ZONDER 
TEGENSPRAAK.



concept me 230 draaideurkast met opbergdeuren // romp: poolwit // front: witglas/Ristretto notenboom imit. // grepen: chroom   

concept me 500 Bed-combinatie met houten hoofdeinde

concept me 5
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Ondergaan in zachte dekens en pluizige kussens, samen de tijd doorbrengen – gewoon doen en laten wat je wilt. En de volgende dag met een goed humeur de 

nieuwe dag begroeten. De slaapkamer is meer dan een plaats waar je alleen je ogen dichtdoet.

LEVEN, LACHEN, 
SLAPEN, 
IN HET KORT: 
SLAAPKAMER.



concept me 7

Deze kast is naast het stijlvolle glazen front uitgerust met een bijzon-

der accent: de deuren met extra opbergruimte, veel extra vakjes en 

geraffineerde oplossingen voor kleding en accessoires. Ook gesloten 

steekt hij er bovenuit. De iets naar voren geplaatste deuren geven de 

kast een bijzondere uitstraling.



NET ZO MOOI WAKKER WORDEN
ALS JE INGESLAPEN BENT.

Gewoon mooier wakker worden: met harmonisch en warm afgestemde kleurcombinaties zoals in deze slaapkamer. Het nieuwe uitstekende ladenelement 

met een buitengewone uitstraling knipoogt ook naar u. Vooral wanneer je wakker wordt. Of gewekt wordt.

8 concept me



concept me 100 draaideurkast met uitstekend ladenblok en open rek // romp: macadamia notenboom imit. // front: Fangoglas/macadamia notenboom imit. // 

greep: chroom // concept me 500 Bed-combinatie met gestoffeerd hoofdeinde 

concept me 9
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ONZE  
WOONKAMER:
DE 
SLAAPKAMER.

De tijd wordt doorgebracht waar de familie zich het beste voelt. Zachte bedden met hoofdeinden om tegenaan te leunen, mooie meubels om naar te kijken en 

een heleboel warme kleuren om je heen. Daar wil je eigenlijk niet uit de veren komen. En wij hebben daarvoor het grootste begrip.



concept me 11



EEN RUIME KAMER,
FANTASTISCH VORMGEGEVEN.

Waarom kiezen voor een enkele stijl terwijl er zoveel ruimte is? Waarom niet moderne en klassieke elementen samenvoegen? Daar kan dan ook nog wel de 

bijzondere uitstraling van een zwevend bed en een geïntegreerde boekenkast midden in de kledingkast bij. De fantastische slaapkamer is klaar.

12 concept me



concept me 100 draaideurkast met open rek en sokkelladen // romp: macadamia notenboom imit. //front: hoogglans wit/macadamia notenboom imit. // 

grepen: alu-mat // concept me 500 bed-combinatie met houten hoofdeinde

concept me 13



Alles in één oogopslag vinden of opbergen. Dat komt niet alleen door de vele intelligente opbergoplossingen maar ook door de panorama-vouwdeuren.  

Ruimtebesparend geopend heb je werkelijk meteen alles in beeld. Het spiegelelement is verschuifbaar. De beschikbare opbergruimte achter de spiegel kan volledig 

worden gebruikt.

HIER IS DE WERELD 'S MORGENS OM ACHT UUR 
NOG IN ORDE. EN 'S AVONDS OOK.
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HIER IS DE WERELD 'S MORGENS OM ACHT UUR 
NOG IN ORDE. EN 'S AVONDS OOK.

concept me 15

concept me 310
Zweefdeurkast met horizontale raamlijstjes //

romp: eiken imit. dark chocolate //

front: eiken imit. dark chocolate/kristallen spiegel

concept me 100
Vouwdeur-panorama-kast en draaideurkast //

romp: eiken imit. dark chocolate //

front: witglas/eiken imit. dark chocolate



Hoe mooi de nacht ook was: thuis wacht er een slaapkamer op je die het puntje op de i zet. In moderne vormen en warme kleuren bijvoorbeeld. Zo wordt ook 

de rest van de nacht pas mooi.

NA EEN LANGE NACHT VERHEUGEN 
OP EEN LANGE SLAAP.

16 concept me



concept me 17

concept me 500 bed met gestoffeerd hoofdeinde // bedzijden: Terra mat // contrastkleur: chroom // concept me 700 commode // romp: Terra mat // front: Fangoglas



KLASSIEK OPRUIMEN OF LIEVER
ONGEBRUIKELIJK TERUGVINDEN?

U kunt het draaien, schuiven, openklappen en wentelen zoals je wilt: het komt er helemaal op aan hoe je een kast vormgeeft.

concept me 300
Zweefdeurkast // romp: Terra mat //

front: Fangoglas/kristallen spiegel

concept me 310
Zweefdeurkast met horizontale

raamlijstjes // romp: Terra mat // front: Fangoglas
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concept me 19

concept me 300
Zweefdeurkast // romp: Terra mat //

front: Fangoglas/eiken imit. dark chocolate

concept me 320
Draai-zweefdeurkast met laden //

romp: Terra mat // front: Fangoglas



Het leven is soms al spannend genoeg – dan is een beetje rust en helderheid thuis precies goed. Met de combinatie van zijdegrijs en wit bijvoorbeeld.  

Deze nauw verwante tinten zorgen voor kleine helderheidsverschillen en een spannend spel van licht en schaduw. En dat maakt het dan weer een beetje spannend.

ZIJDEGRIJS.
AL HET ANDERE IS MAAR GRAUW.
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concept me 320 draai-zweefdeurkast // romp: poolwit // front: glas zijdegrijs // greeplijstjes: chroom // concept me 500 Bed-combinatie met gestoffeerd hoofdeinde

concept me 21
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concept me 310
Zweefdeurkast met horizontale

raamlijstjes // romp: poolwit //

front: poolwit/glas zijdegrijs

concept me 200
Draaideurkast // romp: poolwit //

front: poolwit/glas zijdegrijs

 

VOOR IEDEREEN DIE ZIJN DRAAI HEEFT GEVONDEN 
EN TOCH HET SCHUIVEN NIET KAN LATEN.



Hoe je het ook wilt organiseren – wij hebben een passende deur bij. De klassieke schuifdeur 

is ruimtebesparend en de draaideur geeft meteen een goed overzicht. En wanneer je beide in 

één kast wilt: helemaal geen probleem – het is toch je eigen kast. 

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over de hoogte of diepte van een bed. Daarom 

kan bij onze bedden de lighoogte van het matras individueel worden versteld. Ie-

dereen vind op één van de vier posities zijn perfecte hoogte. Van heel laag tot de 

hoogte van een hotelbed tot 64 cm.

concept me 23

De laden kunnen optioneel met volledige uittrek worden uitgevoerd. 

Techniek in de slaapkamer is tegenwoordig niet meer weg te 

denken. Daarom was een USB-aansluiting aan het bed absoluut 

noodzakelijk.



BIJ HET SLUITEN ZAL HET KLIKKEN. 
MAAR ZACHTJES.

24 concept me

Eindelijk krijgen de zeer gevoelige artikelen zoals dessous en beugel bh's ook meer ruimte. Niet meer in de la proppen, niet meer tegen elkaar wrijven, niet 

meer knikken – dankzij een intelligente en overzichtelijke indeling. En uiterlijk wanneer de lade ook nog boterzacht en geruisloos sluit zal het “klikken”.



Soft Close – voor zacht en geruisloos sluiten.

concept me 25



MATTE OPPERVLAKKEN  
DIE JE THUIS LATEN GLANZEN.

Het enige matte aan deze kasten zijn de oppervlakken. De rest straalt door een reusachtige opbergruimte en de intelligente indelingen. Hier past alles in en het is 

ook nog netjes en overzichtelijk georganiseerd. Bij al die glans passen de matte oppervlaken perfect.

26 concept me

concept me 300
Zweefdeur-panorama-kast met passe-partout

en accessoires // romp: zijdegrijs //

front: glas zijdegrijs mat



concept me 27
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HELEMAAL IN HET WIT VOOR 
EEN KAKELBONT LEVEN.

Wie nog meer rust in de slaapkamer wil, hoeft niet verder te zoeken dan onze klassieker in hoogglanzend wit. De tijdloze verschijning straalt een aangename sfeer 

uit – en het intelligente interieur zorgt voor alles, behalve stress. Een echte klassieker dus.

concept me 200
Draaideurkast met laden //

romp: poolwit // front: hoogglans wit

concept me 210
Draaideurkast met sokkelladen //

romp: poolwit // front: hoogglans wit



concept me 29



Na een vermoeiende dag op het werk is het vaak goed om een tandje terug te schakelen. Niet laten afleiden en er gewoon even alleen maar zijn. In onze slaap- 

kamers in de subtiele combinatie van platina eiken en gesatineerd wit glas lukt dat bijzonder goed. Alleen bij de uitrusting, de functies en de afmetingen –  

daar nemen we geen gas terug. Maar daar heb je verder toch geen last van?

30 concept me

RUST?
ALSTUBLIEFT!



concept me 300 zweefdeurkast gecombineerd met concept me 100 draaideurkast om de hoek met open rek, uitstekend ladenblok en

bijzetkapstok // romp: platina eiken imit. // front: witglas mat/platina eiken imit. // concept me 500 bed-combinatie met gestoffeerd hoofdeinde

concept me 31



ONZE 
TO-DO LIJST:
NIETS 
TE DOEN.

32 concept me

Vluchten uit de dagelijkse drukte, in de verste verten geen to-do lijst te zien, doorademen, ontspannen en nieuwe energie tanken. Dat is de echte luxe van onze tijd. 



concept me 33



Vanzelfsprekend moet de slaapkamer vooral een plaats zijn om even alles van je af te zetten. Toch kan een ongebruikelijke kleurstelling de ruimte een opwindend 

tintje geven. Uiterlijk wanneer je in het bed valt, komt dan ook de ontspanning.

HOE JE EEN SLAAPKAMER OPWINDEND MAAKT?
DOOR EEN OPWINDENDE KLEURSTELLING!

34 concept me



HOE JE EEN SLAAPKAMER OPWINDEND MAAKT?
DOOR EEN OPWINDENDE KLEURSTELLING!

concept me 35

concept me 220 draaideurkast met opbergdeuren // romp: Riviera eiken imitatie // front: glas zijdegrijs/Riviera eiken imitatie // grepen: alu-mat //  

concept me 500 bed-combinatie met gestoffeerd hoofdeinde
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DETAIL?
VERLIEFD!



concept me 37

concept me 200
Draaideurkast met laden en

passe-partout // romp: Riviera eiken imit. //

front: witglas mat/Riviera eiken imit.

concept me 210
Draaideurkast met sokkelladen en

passe-partout // romp: Riviera eiken imit. //

front: witglas mat/Riviera eiken imit.

De verlichting in een passe- 

partout kan met een afstands- 

bediening worden geschakeld 

en gedimd.



HOE JE HET BESTE MET RUST GELATEN WORDT?
MISSCHIEN MET EEN DERGELIJKE SLAAPKAMER.

38 concept me

Concentreer je in de slaapkamer op wat echt belangrijk is. Afwezigheid van wat onnodig is, is het beste slaapmiddel. Veel licht, strelend textiel en terughouden-

de, stemmige kleuren, een opgeruimde en heldere ambiance ondersteunen een rustgevende omgeving waarin je je lekker kunt voelen.



concept me 39

concept me 500 bed met lade en gestoffeerde rugleuning // bedzijden: Riviera eiken imit. // contrastkleur: alu-mat //

concept me 700 commode // romp/front: Riviera eiken imit. // grepen: alu-mat



Greep 153: Het design van de greep is prachtig terughoudend. De greep voelt aangenaam zacht aan, vergelijkbaar met een steen die op het strand is gepolijst.  

Onder de zachte buitenkant zit een bijzonder scherpe geometrie verborgen die de greep een zekere innerlijke dynamiek geeft.

In alle rust gaan slapen en net zo ontspannen wakker worden. Wat je voor de dag nodig heeft, wacht al op je. In de overzichtelijke aanbouwgarderobe bij onze 

kledingkasten. Eindelijk geen tijd meer verspillen op zoek naar de juiste outfit. Daarentegen is er meer tijd voor de hete koffie.

40 concept me



concept me 41



DE 
KASTEN
Er bestaat geen perfecte kast. Een kast waarin genoeg ruimte is voor alles. Een kast waar je 
meteen alles vindt omdat het zo overzichtelijk is. Bij voorkeur ook nog met een groot aantal 
intelligente opbergoplossingen. En vanzelfsprekend moet de kast er ook nog extreem goed 
uitzien. Gecombineerd met meubels uit hetzelfde systeem of als losstaande kast die perfect 
in de bestaande inrichting past.

Moment, dat zijn precies onze kasten! Of hoe klinkt dit volgens u:

- veel verschillende oppervlakken, hoogten en breedten om je individuele kast samen te stellen

- optimaal gebruik van de opbergruimte door een enorme keus uit kastaccessoires 

- geraffineerde functies in de bergruimte

- met draai- of zweefdeuren. Of met twee deursystemen tegelijk

- absoluut zacht sluiten van de laden en deuren door standaard Soft Close

- geïntegreerde afdichtlippen en stofborstels

- als optie ook leverbaar met een 5 mm dikke achterwand

- lange levensduur door gebruik van hoogwaardige materialen en een perfecte afwerking
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DE SYSTEMATIEK 

Draaideurkasten en zweefdeurkasten  

Planningskasten en complete kasten  

Onbegrensd planbaar  2 hoogtes 

240 cm
223 cm

62 cm

Hoekcombinatie met draai- en zweefdeurenHoekcombinatie met draaideuren   

240 cm
223 cm

62 cm

223 cm 240 cm

Planningskast  Complete kast 

+ + + + =
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100 – PLANNINGSKASTEN

Basiselementen

50/60 c
m

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 c
m

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 c
m

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 c
m

240 cm
223 cm

62 cm 50/60 c
m

240 cm
223 cm

62 cm

*

50/60 c
m

240 cm
223 cm

62 cm

*

100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm

*

100/120
 cm

240 cm
223 cm

62 cm

*

* Niet alle grepen mogelijk 

Speciale elementen 

Vouwdeuren-panorama 

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

90°-hoekelementen 

240 cm
223 cm

62 cm

111 c
m

113 cm

Boekenkast 

30 cm

240 cm
223 cm

30 cm 58 cm
20 cm

240 cm
223 cm

Bijzet-kapstok 

50 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100 cm

240 cm
223 cm

62 cm 100 cm

240 cm
223 cm

71 cm 100 cm

240 cm
223 cm

71 cm

Sokkelladen Sokkelladen Uitstekende laden  Opbergdeur 
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200 – COMPLETE KASTEN 

250/30
0 cm

240 cm
223 cm

62 cm 250/30
0 cm

240 cm
223 cm

62 cm150/180 
cm

240 cm
223 cm

69 cm 150/180 
cm

240 cm
223 cm

69 cm 200/24
0 cm

240 cm
223 cm

62 cm

300/320
 cm

240 cm
223 cm

62 cm300/320
 cm

240 cm
223 cm

69 cm 300 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300/320
 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300/320
 cm

240 cm
223 cm

62 cm

230 – COMPLETE KASTEN MET OPBERGDEUREN

Een deel uit het programmaodels

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm 250 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm

210 – COMPLETE KASTEN MET SOKKELLADEN 

250 cm

240 cm
223 cm

62 cm 300 cm

240 cm
223 cm

62 cm150 cm

240 cm
223 cm

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

62 cm 200 cm

240 cm
223 cm

62 cm

220 – COMPLETE KASTEN MET UITSTEKEND LADENBLOK 

200 cm

240 cm
223 cm

71 cm 250 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm 300 cm

240 cm
223 cm

71 cm
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240 cm
223 cm

69 cm 320/360
/400 cm

300 – COMPLETE KASTEN MET ZWEEFDEUREN

Versie 1
Kransafdekking boven  
en passe-partout-afdekkingen  
links en rechts zonder verlichting

Versie 2
Kransafdekking boven met LED-licht-
band, passe-partout-afdekkingen  
links en rechts zonder verlichting

Versie 3
Kransafdekking boven zonder  
verlichting, passe-partout-afdekkingen 
links en rechts met LED-lichtband 

Versie 4
Kransafdekking boven en passe- 
partout-afdekkingen links en 
rechts met LED-lichtband

PASSE-PARTOUT-PANELEN VOOR DRAAIDEURKASTEN IN 4 UITVOERINGEN

310 – COMPLETE KASTEN MET ZWEEFDEUREN

200/24
0/280/

320 cm

240 cm
223 cm

69 cm200/24
0/280/

320 cm

240 cm
223 cm

69 cm 200/24
0/280/

320 cm

240 cm
223 cm

69 cm

Zweefdeuren-panorama

160/180/
200 cm

240 cm
223 cm

69 cm 69 cm 240/27
0/300 c

m

240 cm
223 cm

69 cm

240 cm
223 cm

320/360
/400 cm

320 – COMPLETE KASTEN MET DRAAI-/ZWEEFDEUREN

200 cm

240 cm
223 cm

69 cm 200 cm

240 cm
223 cm

69 cm 260/300
 cm

240 cm
223 cm

69 cm
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ONS RUIME AANBOD.
EXTRABREED WEERGEGEVEN.

Zo zou je kledingkast er uitzien wanneer je alle basiselementen en alle speciale elementen van ons systeem zou combineren. Vanzelfsprekend is dit allemaal er ook 

nog een keer met verschillende oppervlakken en in verschillende kleuren. Zou iemand dit ooit bestellen? Waarschijnlijk niet. Maar we wilden even laten zien wat er 

theoretisch allemaal mogelijk zou zijn.

ACCESSOIRES (PAGINA 50-53)

 

PANORAMAELEMENT

 
AANBOUWEN MET 
ZWEEFDEUREN MOGELIJK

 
ELEMENT MET 
1 LADE
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BIJZET-KAPSTOK

OPBERGDEUREN

 

PANORAMAELEMENT

 

REK-ELEMENT

 
PANORAMA-
ELEMENT

 

90º-HOEK
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ZO INDIVIDUEEL ALS JE FANTASIE.
ONZE KASTACCESSOIRES.

Binnendecor berken imit.
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Binnendecor linnenoptiek Twist

Scannen 

en de film bekijken!

HET SYSTEEM IN DETAILS 51



SCHUIVEN, HANGEN, OPBERGEN, 
UITTREKKEN. IN HET KORT: OPRUIMEN.

Spiegelelement uittrekbaarKledinglift, uitdraaibaar  Kastindeling en inzetelement met 2 laden

Dress-boy  Kleerhangerhouder, uitklapbaar
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Opbergmand, uittrekbaar

stropdas- en ceintuurhouder, uittrekbaar, montage aan kastbinnenzijde

Opbergmand, uittrekbaarSchoenrooster, uittrekbaar

Pantalon-houder, uittrekbaar
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Opbouwverlichting voor de kastLED-binnenverlichting met sensorschakeling

Opbouwverlichting voor de kast



DE 
BEDDEN
Bedden zijn al lang niet meer alleen een plek om te slapen. Hier kan men zich ontspannen, 
hier trekt men zich terug. Alleen, met boeken, met de partner of met de kinderen om te 
dollen. Het is dus van groot belang dat het bed comfortabel is en mooi is om te zien. En je 
volledig weet te overtuigen:

54 HET SYSTEEM IN DETAILS 

- oneindig veel combinatiemogelijkheden voor een bed geheel volgens je eigen optische en  
 functionele ideeën.

- leverbaar in twee designvarianten met verschillende zijhoogtes: 42 cm en 49 cm

- comfortabele zit- en lighoogte: doordat de lighoogte in vier standen versteld kan worden,  
 kun je met een lattenbodem en een matras aan lighoogte van 64 cm* bereiken.  
 Maar het kan ook lager.

- hoofdeinden in hout of gestoffeerd en bekleed met imitatieleder resp. stof

- de bijpassende nachtkastjes zijn in hangende of staande uitvoering leverbaar

- geraffineerde details zoals een USB-aansluiting voor het opladen van de smartphone

* bed 1 met lattenbodem 7 cm hoog en matras 25 cm hoog
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500 – BEDDEN
STAP VOOR STAP NAAR JE EIGEN BED

  

56 HET SYSTEEM IN DETAILS 

1. TYPE BED KIEZEN 

64 cm 
lig- en zithoogte*

49 cm 
hoogte bedframe

*Bovenste stand van de drager voor de lattenbodem op 32 cm

+ hoogte lattenbodem van 7 cm

+ matrashoogte van 25 cm

= lig- en zithoogte van 64 cm

concept me 500  
in comfort-hoogte*
Bed 1 // bedframe: poolwit //

inlegwerk bedframe: alu-mat //

bedpoten: chroom

concept me 500 
Bed 2 // bedframe: poolwit //

inlegwerk bedframe: alu-mat //

bedpoten: chroom
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2. BREEDTE EN LENGTE KIEZEN

3. KLEUR VAN HET BEDFRAME, INLEGWERK EN DE HOEKVERBINDINGEN KIEZEN

4. BEDPOOT KIEZEN

Bed 1 Bed 2

*Ligvlakte

 * Alu-mat en chroom alleen voor inlegwerk en hoekverbindingen

** Hoogglans wit en hoogglans magnolia alleen voor inlegwerk

190/200/210 /220 cm*

49 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

190/200/210 /220 cm*

42 cm

160/180/200 cm*90/100/120/140 cm*

Versie 220
voor een zwevend indruk
metalen steunpoot, kantig
zwart

Versie 215
metalen bedpoot, rond
alu-mat
chroom

Versie 216
kunststof-bedpoot, kantig
alu-mat
Poolwit

Versie 225
metalen bedpoot, hoekvormig
alu-mat
chroom

Bedframe bed 2 Inlegwerk

HoekverbindingenHoekverbindingen

Bedframe bed 1 Inlegwerk

64 cm 
lig- en zithoogte*

49 cm 
hoogte bedframe

ZijdegrijsPoolwit
Macadamia-

notenboom imit.
Eiken imit.

dark chocolate
Platina eiken imit. Riviera eiken imit. Terra mat

Hoogglans
magnolia

Hoogglans 
wit

ChroomAlu-mat



  

Geen ophoping van stof en vuil onder het bed. Zonder lade, 
passend voor eenpersoons- en tweepersoonsbedden. Het 
onderbouwpaneel is alleen toepasbaar in combinatie met de 
bedpoot in uitvoering 220 (zwevende uitstraling). 

Uittrekbare bedbak voor één- en tweepersoonsbedden.
Incl. onderbouwpaneel, passend voor eenpersoons- en  
tweepersoonsbedden. Kleuruitvoering grafiet

500 – BEDDEN
STAP VOOR STAP NAAR JE EIGEN BED
5. ONDERBOUWPANEEL EN DE BEDBAK (OPTIE)

6. HOOFDEINDE KIEZEN

Houten paneel, recht Houten paneel, afgeschuind Houten paneel, afgeschuind
met optionele gestoffeerde nekrollen 
(set met 2 st.)

Gestoffeerde rugleuning, recht, 
stof Amaro 

Gestoffeerde rugleuning, afgerond
met verticale stiknaad
imitatieleer zijdegrijs

Gestoffeerde rugleuning, ovaal
met houten paneel
imitatieleer Fango
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7. NACHTKASTJE KIEZEN

8. VERLICHTING EN ACCESSOIRES (OPTIE)

Voor houten en gestoffeerde 
rugleuningen, alu-mat

LED-verlichting (set met 2 st.) 
met bewegingsmelder

LED-lichtband achter paneel Glazen aflegplank met  
LED-verlichting

Afstandslijstje met 
2 USB ports

Nachtkastje zonder paneel Nachtkastje met paneel en 
opzetpaneel met 
veiligheidsglas-legplank

Paneel met aflegplankje Paneel met aflegplankje in  
breedte 50 cm met laden-element 
in breedte 40 cm

Paneel met aflegplankje in  
breedte 50 cm met laden-element 
in breedte 50 cm

Paneel met aflegplankje,  
laden-element en gesatineerde 
acrylplaat met LED-verlichting

Paneel met aflegplankje,  
laden-element en opzetpaneel  
met veiligheidsglas
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DE  
COMMODES
Zonder commodes zou de wereld een flinke wanorde zijn. Waar moeten we anders heen met 
het beddengoed, de vele handdoeken, de T-shirts en al die sokken? Om nog maar te zwijgen 
van de verstopte dagboeken en cadeautjes. U ziet het: commodes maken de wereld veel 
opgeruimder. En mooier want de onze zien er allemaal ook nog prachtig uit.
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- leverbaar in verschillende hoogten en breedten

- de nachtkastjes zijn perfect te combineren met het bedsysteem van concept me en  
 passen solitaire bij de boxspringbedden

- aangenaam zacht sluiten met een “klik”, zelf-sluitend en gedempt “Soft Close“ 

- kantelen op oneffen vloeren is verleden tijd: alle commodes zijn voorzien van in hoogte   
 verstelbare voetjes 

- onverwoestbare scharnieren – deze worden in de test tot 80.000 keer geopend en  
 gesloten 

- net als op de zweeftrein: de rails voor de bodem garanderen een gelijkmatige en rustige
 loop

- de laden kunnen optioneel met volledige uittrek worden uitgevoerd

- 5 mm dikke ladebodem

- absoluut veilig: De geïntegreerde uittrekbeveiliging voorkomt dat kleine kinderen de laden 
 per ongeluk helemaal naar buiten trekken en de kantelbeveiliging voorkomt dat de  
 commode omvalt.

- de glazen legplanken bestaan uit 4 mm dik veiligheidsglas
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Nachtkastjes 

 

Grepen 

 

Kommoden 

 

40/50/
60 cm

42 cm

42 cm
40/50/

60 cm

48 cm

42 cm
40/50/

60 cm

55 cm

42 cm
40/50/

60 cm

61 cm

42 cm

50 cm

80 cm

42 cm

80 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm

120 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm

100 cm

80 cm

42 cm 150 cm

80 cm

42 cm

160 cm

80 cm

42 cm
150 cm

80 cm

42 cm150 cm

80 cm

42 cm

Versie 148
301-alu-mat
302-chroom
lengte 25 cm

Versie 201
301-alu-mat
302-chroom
lengte 40-160 cm

Versie 152K
301-alu-mat
302-chroom
322-edelstaal
lengte 27 cm

Versie 153
301-alu-mat
302-chroom
322-edelstaal
lengte 27 cm

   
700 – DE COMMODES & NACHTKASTJES
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Commodes 

 

Bijzetrek li/re

Garderobespiegel 

80 cm

106 cm

42 cm 120 cm

106 cm

42 cm 160 cm

106 cm

42 cm

100 cm

100 cm

42 cm

46 cm

35 cm

85 cm

38 cm

183 cm

49 cm
46 cm

193 cm

49 cm

Schuiflade
- standaardversie met gedeeltelijke 
 uittrek en Soft Close
- optioneel met volledige uittrek en
 Soft Close

Bovenplank
- houten bovenplanken
- houten bovenplanken met verlichting
- glazen bovenplanken (ESG)
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Voor montage links of rechts 
naast commodes in hoogte 80 cm 
met optionele verlichting



De volledige keuze: In totaal zijn er 12 nachtkastjes leverbaar in 3 breedten (40, 50, 60 cm) en 4 hoogten (42, 48, 55, 61 cm) en 15 commodes in 6 breedten 

(50, 80, 100, 120, 150, 160 cm) en 3 hoogten (80, 100, 106 cm).

MOGEN WE JE EVEN ONZE VERZAMELING 
COMMODES LATEN ZIEN?

COMBINATIE 

VAN DRAAIDEUREN EN LADEN
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PASSEND BIJ DE 

BOXSPRINGBEDDEN

BIJZETREK

COMBINATIE 

VAN DRAAIDEUREN EN LADEN
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DE 
OPPERVLAKKEN
Nu je al zoveel over ons totale assortiment en de intelligente oplossingen hebt gezien, moe-
ten we het ook eens hebben over het uiterlijk: de oppervlakken in onze slaapkamers. Dit is  
namelijk het eerste dat in het oog springt. Ze geven de volledige slaapkamer een uniek  
karakter en maken van de verschillende meubels al snel een favoriet plekje. Vanzelfsprekend 
met de beste kwaliteit.
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7 rompdecors 

7 frontdecors //
2 hoogglanzende fronten //
6 glas- en spiegelfronten

3 greepkleuren 

 

Bovenplank

8 decors // 6 glasvarianten

2 binnendecors

17 frontuitvoeringen

7 rompdecors 2 binnendecors 

2 binnendecors2 hoogglanzende fronten 

Ristretto noten-
boom imit.*

Linnenoptiek
Twist

Berken imit.
Hoogglans
magnolia

Hoogglans
wit

7 glazen fronten voor kasten // 6 glazen fronten voor commodes // 5 glazen bovenplanken

Glas zijdegrijs Grijs-spiegel** Kristallen spiegel***Witglas Witglas matFangoglas
Glas zijdegrijs

mat

ZijdegrijsPoolwit
Macadamia-

notenboom imit.
Eiken imit.

dark chocolate
Platina eiken imit. Riviera eiken imit. Terra mat

7 rompdecors // 7 frontdecors // 8 decors voor bovenplanken

Alleen als bovenplank leverbaar.

Niet als bovenplank leverbaar.

Alleen als kastfront leverbaar.

*

**

***

 
DE OPPERVLAKKEN 
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Ristretto
notenboom imit.

Hoogglans
magnolia

Hoogglans 
wit

4 extra contrastkleuren

Bedlade

Extra houtdecor voor de rugleuning

4 kleuren voor gestoffeerde rugleuningen

Chroom

Stof Amaro 
grijs

Alu-mat

7 decors voor het bedframe // contrastkleuren // houtdecors voor de rugleuningen // onderbouwframe

Imitatieleer
zijdegrijs

Imitatieleer
wit

Grafiet

7 frontdecors //
2 hoogglanzende fronten //
6 glas- en spiegelfronten

notenboom imit.*

11 contrastkleuren

7 decors voor 
het bedframe

4 bedpoten

Imitatieleer
fango
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ZijdegrijsPoolwit
Macadamia-

notenboom imit.
Eiken imit.

dark chocolate
Platina eiken imit. Riviera eiken imit. Terra mat



10 JAAR GARANTIE DE BLAUWE ENGEL DE GOUDEN M

Het leven zit vol verrassingen. Met onze 

vrijwillig tot 10 jaar verlengde fabrieksga-

rantie hoeft je je niet meer zo snel zorgen 

te maken. De garantie geeft je een unieke 

mate van veiligheid.

Nolte Möbel is onderscheiden met het 

milieukeurmerk "Der Blauwe Engel" voor 

emissiearme producten van hout en hout-

materialen. Hiermee wordt aangetoond dat 

we de bescherming van gezondheid en  

milieu serieus nemen en dat we zuinig  

omgaan met de grondstoffen.

Aan de "Gouden M" herken je producten 

die bijzonder goede gebruikseigenschap-

pen bezitten. Hierdoor kunt je er zeker 

van zijn dat je kwaliteitsmeubels aanschaft 

waar je jarenlang plezier van zult hebben. 
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NU PERFECT.
EN OVER VELE 
JAREN NOG 
STEEDS.

U kunt vertrouwen op Nolte meubels – zowel op de veiligheid, de betrouwbaarheid als de 
kwaliteit. Dat is voor ons niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid maar ook van tijd 
– spreekwoordelijk. Wij weten al vier generaties waar we het over hebben – maar we weten 
vooral ook hoe we het in daden moeten omzetten.

HONDERD PROCENT 100% MADE IN GERMANY.

DE GROOTST MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MET DE 
HOOGSTE KWALITEIT.

We hebben al vroeg ingezien dat we in Duitsland meubels met stijlvol design en compromis-
loze kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast wordt milieuvriendelijk geproduceerd en maken we 
gebruik van de nieuwste technologie. Anders gezegd: bij Nolte Möbel wordt duurzaamheid 
niet alleen met hoofdletters geschreven maar ook geleefd.

10 JAAR
GARANTIE

Gegarandeerde 
kwaliteit



BÜNDNIS FÜR 
QUALITÄT FSC PEFC

Het keurmerk "Bündnis für Qualität" 

(Bond voor kwaliteit) staat borg voor 

hoge productkwaliteit, ontlasting van de 

logistiek en hoge montagenormen. 

FSC® ("Forest Stewardship Council®") is 

een onafhankelijke, particuliere organisatie, 

opgericht in 1993, die zich inzet voor mi-

lieuvriendelijk, sociaal verantwoordelijk en 

economisch duurzaan gebruik van bossen 

wereldwijd.

De afkorting PEFC staat voor "Programme 

for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes". Dit is sinds 1999 een trans-

parant en onafhankelijk systeem voor het 

waarborgen van een duurzaam bosbeheer.
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Nolte-Möbel GmbH & Co. KG

Konrad-Nolte-Straße 20

D-76726 Germersheim

Fon +49 (0) 7274 51-12 0

Fax +49 (0) 7274 51-12 210

info@nolte-moebel.de 04
/1
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