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BEDPOTEN

  * Alu-mat en chroom alleen voor inlegwerk en hoekverbindingen

**  Hoogglans wit en hoogglans magnolia alleen voor inlegwerk

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

KLEUR VAN HET BEDFRAME, INLEGWERK EN DE HOEKVERBINDINGEN KIEZEN

Zijdegrijs Poolwit Platina eiken imit. Riviera eiken imit. 

Macadamia

notenboom imit.

Eiken imit.

dark chocolate
Terra mat

Hoogglans 

magnolia**

Hoogglans 

wit**Chroom*Alu-mat*

Bedframe bed 1

Hoekverbindingen

Inlegwerk

Hoekverbindingen

Bedframe bed 2
Inlegwerk

Zonder lade, passend voor eenpersoons- en 

tweepersoonsbedden. Het onderbouwpaneel is  

alleen toepasbaar in combinatie met de bedpoot  

in uitvoering 220 (zwevende uitstraling).

Uittrekbare lade voor één- en tweepersoonsbedden.

Incl. onderbouwpaneel, passend voor eenpersoons- en 

tweepersoonsbedden. Kleuruitvoering grafiet.

BEDBAK (OPTIONEEL)ONDERBOUWPANEEL (OPTIONEEL)

42 cm 
hoogte bedframe

49 cm 
hoogte bedframe

HOOFDEINDEN

Houten paneel, recht 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

NACHTKASTJES

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,

lade en opzetelement 

met veiligheidsglas-legplank

Nachtkastje zonder paneel Nachtkastje met paneel

en opzetelement met

veiligheidsglas-legplank

Paneel met aflegplankje

VERLICHTINGEN EN ACCESSOIRES BEDBREEDTES EN LENGTES

* Ligvlakte

Bed 1

190/200/210 /220  cm*

49 cm

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

Bed 2

190/200/210 /220  cm*

42 cm

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

CONCEPT ME 500 – BEDDEN
2 VARIANTEN MET VEELZIJDIGE MOGELIJKHEDEN

Bed 1 Bed 2

www.nolte-moebel.de

10 JAAR
GARANTIE

Gegarandeerde 
kwaliteit

Flexible bedverlichting, 

alu-mat

LED-verlichting 

(set met 2 st.)

met bewegingsmelder

LED-lichtband

achter paneel

Glazen aflegplankje met

LED-verlichting

Afstandslijstje met 2 USB 

ports
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