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Cross
Eiken woonprogramma met een “rough cut “ oppervlakte afwerking. Door de combinatie van 
strakke vormgeving en de authentiek uitstraling van het materiaal past deze bijzondere collectie 
perfect in iedere woning. De Cross collectie is in de basis leverbaar in een aantal geselecteerde, 
bijpassende kleuren, maar is daarnaast ook nog leverbaar in 25 andere kleuren.

De serie “Cross” is verkrijgbaar in onderstaande basiskleuren:

dressoir Cross 53
b198 x d45 x h85

tv meubel Cross 26
b112 x d46 x h53

dressoir Cross 54
b253 x d45 x h85

tv dressoir Cross 27
b153 x d46 x h53

salontafel Cross 13 
b130 x d75 x h40

bijzettafel Cross 7 
b75 x d75 x h40

eetkamertafel Cross 16
b160 x d100 x h78

eetkamertafel Cross 20
b200 x d100 x h78

eetkamertafel Cross 22
b220 x d100 x h78

eetkamertafel Cross 18
b180 x d100 x h78

bergkast breed Cross 45
b132 x d46 x h150 4 deuren

bergkast smal Cross 60D
b81 x d46 x h200 2 deuren

boekenkast Cross 60
b81 x d46 x h200 2 lades onder 

 blank mat white wash camel grijs eiken pearl grey elephant grey RAL 9016
    mat gelakt   wit
    CBM 411 

 CBM 101 CBM 121 CBM 131 CBM 171 CBM 201 CBM 241 CBM 242 CBM 251 CBM 261 CBM 281 CBM 311 CBM 331 CBM 341 CBM 351 CBM 361 CBM 371 CBM 381 CBM 391 CBM 401 CBM 411 FBM FBM FBM FBM
 blank blank blank patiné midden eiken midden eiken eiken kersen kersen blank antiek kersen egaal eiken eiken olie white oak blank noten egaal olijf groen smoked oak dark oak zand eiken leem grijs eiken gestoomd krijt wit misty grey lava
 onbewerkt gelakt mat   patiné kopie antiek kopie antiek   mat gelakt  mat gelakt antiek mat         eiken kleur
      zonder gebruikssporen met gebruikssporen   


