Dress Wall
product & prijsinformatie

De ideale inloopkast?
Die staat garant voor “Ochtendshoppen in je favoriete kledingboetiek”
Dress Wall is een modulair inloopkast systeem, dat als een zwevende structuur op de wand of tussen vloer en plafond wordt
gemonteerd. De mooie en functionele verlichting schept een bijzonder sfeervol boetiekgevoel. De volledige indeling blijft makkelijk
aanpasbaar. De zwevende tabletten en Blum laden worden afgewerkt met een onderhoudsvriendelijke afwerking. Er is keuze uit een
35-tal verschillende unikleuren of houtprints. De aluminium profielen worden naar keuze naturel (zilver) of zwart geanodiseerd. Ook de
achterwand kan optioneel afgewerkt worden in dezelfde kleur als de tabletten of met glas. Qua glas worden populaire kleuren als wit
(Ral 9003), zwart of metaalkleur aangeboden. Ook een spiegel behoort tot de mogelijkheden.
Dress Wall inloopkasten worden volledig op maat gemaakt en in overleg met onze interieuradviseurs verder uitgewerkt. Al uw wensen
omtrent optimale benutting van de beschikbare ruimte, budget, indeling, specifieke aanpassingen enz. worden meegenomen in het
ontwerp.
De belangrijkste troeven van een “Dress Wall” inloopkast:
•
•
•
•
•
•

Betaalbaar en modulair concept
Hightech, krasbestendige en onderhoudsvriendelijke materialen
Flexibele inrichting en uitbreidingsmogelijkheden
Onzichtbaar geïntegreerde ledverlichting
Optionele achterwand afwerking
Puur maatwerk

.

artic white

designer white

snow white

pearl white

soft grey

shadow grey

silver grey

dove grey

north sea

storm

ebony

slate grey

Anyway kiest voor haar legplanken en deuren resoluut voor materialen die schildervij, krasbestendig en
onderhoudsvriendelijk zijn. Als eindafwerking wordt het 3mm dikke Massiv product van Resopal toegepast. Dit
product heeft dezelfde eigenschappen als HPL. De beschermende toplaag bovenop de decorlaag is bestand
tegen vlekken, hitte, stoten en is bijzonder krasvast.Het is een uiterst stabiel materiaal en is tevens
vochtafstotend. Met de trend naar hogere en bredere legplanken en deuren in het achterhoofd is stabiliteit een
zeer belangrijk gegeven.

black

guadina oak

glacier bay oak

vintage oak

avian cherry oak

noce lyon

loft oak

linen artists joy

leather

Exclusieve
decors >>
wenge nakuru

milano qwear

traceless black
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* Uitsluitend maatwerk, zowel in maatvoering als effectieve samenstelling.
Tarieven:
* Prijzen zijn louter indicatief, in Euro, zonder BTW en voorzien van rechten tot aanpassingen.
* Prijzen zijn inclusief montage, exclusief verplaatsingskosten.
* Maatvoering:
° Hoogte tot maximum 3000mm.
° Binnenbreedte minimum 350mm, maximum 1200mm.
° Diepte leggers standaard 400mm, diepte ladeblokken standaard 550mm.

2500mm

1000mm

PRIJZEN

A

B

C

D

Basismodule *:
Aanbouwmodule **:

€ 955
€ 785

€ 1125
€ 955

€ 1195
€ 1025

€ 1030
€ 860

LED verlichting basismodule = € 600 ( = 2 LED strips + voeding + sturing)
LED verlichting aanbouwmodule = € 160 ( = 2 LED strips)
(maximum 10 LED strips per voeding = 1 basismodule + 4 aanbouwmodules)
Achterwand in 3mm Massiv Resopal = € 185
Achterwand in glas (Lacobel wit of zwart) = € 350

* basismodule = 2 Dress Wall profielen + de gekozen indeling
** aanbouwmodules = 1 Dress Wall profiel + de gekozen indeling
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* Uitsluitend maatwerk, zowel in maatvoering als effectieve samenstelling.
Tarieven:
* Prijzen zijn louter indicatief, in Euro, zonder BTW en voorzien van rechten tot aanpassingen.
* Prijzen zijn inclusief montage, exclusief verplaatsingskosten.
* Maatvoering:
° Hoogte tot maximum 3000mm.
° Binnenbreedte minimum 350mm, maximum 1200mm.
° Diepte leggers standaard 400mm, diepte ladeblokken standaard 550mm.

2500mm

1000mm

PRIJZEN

E

F

G

H

Basismodule *:
Aanbouwmodule **:

€ 2250
€ 2080

€ 2175
€ 2005

€ 1900
€ 1730

€ 1825
€ 1655

LED verlichting basismodule = € 600 ( = 2 LED strips + voeding + sturing)
LED verlichting aanbouwmodule = € 160 ( = 2 LED strips)
(maximum 10 LED strips per voeding = 1 basismodule + 4 aanbouwmodules)

Achterwand in 3mm Massiv Resopal = € 185
Achterwand in glas (Lacobel wit of zwart) = € 350

* basismodule = 2 Dress Wall profielen + de gekozen indeling
** aanbouwmodules = 1 Dress Wall profiel + de gekozen indeling
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