Gjesdal Møbel
Royal

Royal X – Unik bade seksjon!
5/8 skuffer i servant seksjonen.
Sideskuffer med 3 hyller.
Sminkeskuffe og 220V stikk.
3D Speilskap og lys topp.
Benke seksjon og skapløsning.

Royal X

en praktisk bade seksjonen for alle. Stelleskuff til småbarn eller
sminkeskuff til mor og far. Sminkeskuffen med innlegg og mulig stikkontakt.
Trykk og sideskuffen kommer ut, gir lett overblikk til hårføne og krem.
Sminke skuffen har mye plass.

Side skuff med hyller.

Royal X servantseksjon har 3 / 6 skuffer og 2 sideskuffer med 3 hyller.
Skuffeinnlegg i øverst skuffe. Stikkontakt 220V er tillegg i skuff/speilskap.
Servantseksjon i bredde 90 / 120 / 150 / 180 cm.
Royal X 150 med dobbel servant og speilrammer. 2 sminkeskuffer på 60cm.

Grå struktur

Royal RX 180 6 skuffer 90 cm med 2

Royal X 90

2 sminkeskuffer og dobbel servant.

En praktisk seksjon
til mindre bad

Royal RX jr. 80 / 100
Dybde
35 cm
Mye
plass
i liten
seksjon

Or gråhvit

Puffen

med lokk og hjul
Sitte på, bord og til tøy box.

Royal R 60/90/120

Royal 90 / 120

2 skuffer, 35 og 45 cm dybder.

2 skuffer og 2 side skuffer

Speilramme
og
Led lys
Skap 30
Speil
og
Lysrør

Perle /Ask hvit

Eik trøffel

Royal 3D Speilskap 120/150/180. Speilskapet du blir glad i!
Unik speilskap, praktisk i bruk.
Speiles enkelt på sider og bak.
Sees i 3 vinkler samtidig, nærbilde og nakke.

Fast speil i midten.
2 speilskap 30 med dobbel
speildør og 2 hyller.
Mulighet for 220V kontakt under. Hvit lys topp med led lys. Lys under skap.

Velg skap kombinasjon!

Royal XO

Sett sammen skapet med alternative skap
og skuffer, bredder og høyder.

Avrundet fronter gir fin finish .

Skapvalg med
høyde i cm.
71/142 /213
85 /170
90 /180
Dybde 47/37
Se prislisten
med flere valg.

Skuff 40

Skap 30

Eik

Benkeseksjon. Med benkeplate leveres alle skuffer i full dybde.
Royal seksjoner har foliert fronter og sider med samme liggende struktur på
seksjoner. Dette gir et fint preg på baderommet. Dybde 47 cm og Jr. 35 cm
Fronter: Perle hvit og strukturer: Eik, Eik trøffel, Grå, Ask hvit og Or gråhvit.
Egen produksjon. Vi utvikler og produserer badeseksjonene.
Benytter og Norske produsenter som under leverandører og tilbyr derved kort
reiste produkter i Norsk kvalitet.

Vi koser oss på badet!
Produsent:

Forhandler:

Gjesdal Møbel AS
Flådåveien 2

( Fabrikkutsalg )

4330 Ålgård

Tlf: 51 61 75 55

post@gjesdal-mobel.no
www.gjesdal-mobel.no

