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Garderobekasten   Garde-robe PLANO
design by Zondag

Voor meer informatie over alle mogelijkheden van een bijpas-
sende garderobekast, verwijzen wij u door naar onze spe-
ciale brochure van de Slide garderobekasten.

Pour en savoir plus, nous référons à notre catalogue de 
l’armoire Slide.
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Commode  -  Plano  COL
4 laden / 4 tiroirs

Waan jezelf in dromenland met deze Zondag comfort slaapkamer “Plano”. Een eigen-
tijds ontwerp van echte Nederlandse topkwaliteit van “de professionals in wood”. Com-
fort, kwaliteit en duurzaamheid staan bij dit nieuwe ontwerp voorop. Een tijdloos design 
met een bovenste  regel van het hoofd- en voetbord en een rompdeel, dat elk in een 
eigen materiaal en kleur gekozen kan worden, waardoor je eenvoudig je eigen look 
kan creëren.  
Het bed is leverbaar als 1-persoons, als 2-persoons en als deelbaar bed. Alle uitvoerin-
gen hebben een optimale comforthoogte van 47 cm. Ook kunnen er extra lange zijden 
bij besteld worden die altijd voorzieningen hebben om de bodemdragers te verstellen, 
waardoor de lattenbodem op verschillende hoogtes geplaatst kan worden. Optioneel 
kan op het hoofdbord een functionele, bed/leeslamp met flexibele arm geleverd wor-
den. Deze lamp heeft led verlichting met mooi helder licht en twee usb aansluitingen.
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La chambre à coucher Plano de la collection Zondag vous fera rêver. C’est un dével-
oppement contemporain de haute qualité néerlandaise des ‘professionals in wood’. 
Confort, qualité et durabilité viennent avant tout !
Le consommateur crée son propre look en combinant matériaux et couleurs pour le 
cadre et pour la partie supérieure du pied et de la tête.
Le lit se fait en 1 personne, 2 personnes et en option divisible, toujours avec une hau-
teur idéale de 47 cm. Il y a également des longerons avec des dispositions pour ajuster 
le sommier à lattes. En option il y a une lampe de lecture avec bras flexible. Cette 
lampe led émet une lumière vive et dispose de deux connexions usb.

Nachtkast Chevet Plano NT
40 x 40 x 60 cm

Set flexibele bedlampen met usb
Lampe de lecture avec bras flexible et usb

Plano BE

Bed -  Lit ZO-PLANO deelbaar* 2x80   
Bed -  Lit ZO-PLANO deelbaar* 2x90 
Bed -  Lit ZO-PLANO vast** 90  
Bed -  Lit ZO-PLANO vast** 120  
Bed -  Lit ZO-PLANO vast** 140  
Bed -  Lit ZO-PLANO vast** 160   
Bed -  Lit ZO-PLANO vast** 180    

supplement lange bedzijden 210 cm , supplément longerons 210 cm
supplement lange bedzijden 220 cm , supplément longerons 220 cm 
* divisible,  ** fixé

178 x 209 x 53 / 100 cm  
198 x 209 x 53 / 100 cm  
107 x 209 x 53 / 100 cm  
137 x 209 x 53 / 100 cm 
157 x 209 x 53 / 100 cm  
177 x 209 x 53 / 100 cm 
197 x 209 x 53 / 100 cm     

120 x 50 x 85 cm


