
M & X 

woonprogramma 

 

 

Dit meubel is op ambachtelijke wijze vervaardigd uit massief acaciahout en acacia- fineer. 

Acacia is een bijzonder duurzame loofhoutsoort die sinds lange tijd gewaardeerd wordt in 

ons interieur. Vooral de fijne nerf, de vlamtekening en de wisselende kleurschakeringen 

geven dit meubel een degelijke en warme uitstraling. In dit meubel zijn delen met dik fineer 

van acaciahout gebruikt in combinatie met een plywood kern, wat gewichtsbesparend is en 

een sterke constructie geeft. Het meubel heeft een ambachtelijke bewerking ondergaan, 

zodat er een ruwe "gezaagde planken "look met gebruikt uiterlijk is ontstaan. Enkele delen 

kunnen meer of minder zware accenten hebben verkregen met golvend en doorleefd 

eindresultaat. Ook zijn hoeken en randen handmatig bewerkt en afgerond. Door deze 

ambachtelijke accenten wordt het unieke karakter van dit meubel geaccentueerd. 
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M&X dressoir 220 cm  

Afmetingen 

Breedte:220 cm 

Hoogte:81 cm 

Diepte:45 cm 

Winkelprijs: € 1.099,00 

Onze prijs: 550 euro  
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M&X dressoir 190 cm  

Afmetingen 

Breedte:190 cm 

Hoogte:81 cm 

Diepte:45 cm 

Winkelprijs: € 999,00 

Onze prijs: 500 euro  
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M&X tv dressoir 180 

Afmetingen 

Breedte:180 cm 

Hoogte:51 cm 

Diepte:45 cm 

 

Winkelprijs: € 599,00 

Onze prijs: 300 euro 
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M&X tv dressoir 150 

Afmetingen 

Breedte:150 cm 

Hoogte:51 cm 

Diepte:45 cm 

 

Winkelprijs: € 549,00 

Onze prijs: 275 euro  
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M&X bergkast  

 

Afmetingen 

Breedte:110 cm 

Hoogte:141 cm 

Diepte:45 cm 

 

 

Winkelprijs: € 999,00 

Onze prijs: 500 euro  
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M&X salontafel 130x70 

 

Afmetingen 

Breedte:130 cm 

Hoogte:388 cm 

Diepte:70 cm 

 

 

Winkelprijs: € 499,00 

Onze prijs: 250 euro  

 

 

 

 

  

http://www.korverliving.nl/images/gallery/1069/2028 m en x.JPG


M&X hoektafel  

 

Afmetingen 

Breedte:70 cm 

Hoogte:38 cm 

Diepte:70 cm 

 

 

Winkelprijs: € 319,00 

Onze prijs: 160 euro  
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M&X boekenkast 

 

Afmetingen 

Breedte:58 cm 

Hoogte:174 cm 

Diepte:35 cm 

 

Winkelprijs: € 549,00 

Onze prijs: 275 euro  
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M&X eettafel  

 

Afmetingen 

Breedte:180 cm 

Hoogte:778 cm 

Diepte:100 cm 

Winkelprijs: € 599,00 

Onze prijs: 300 euro  

 

Afmetingen 

Breedte:210 cm 

Hoogte:78 cm 

Diepte:100 cm 

Winkelprijs: € 729,00 

Onze prijs: 365 euro  

 

Afmetingen 

Breedte:160 cm + 50 cm  

Hoogte:778 cm 

Diepte:100 cm 

Winkelprijs: € 879,00 

Onze prijs: 440 euro  
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M&X berg-boekenkast 

 

Afmetingen 

Breedte:95 cm 

Hoogte:205 cm 

Diepte:40 cm 

 

Winkelprijs: € 879,00 

Onze prijs: 440 euro  
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M&X Vitrinekast  

 

Afmetingen 

Breedte:68 cm 

Hoogte:206 cm 

Diepte:40 cm 

 

Winkelprijs: € 779,00 

Onze prijs: 440 euro  
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M&X bergkast 

 

Afmetingen 

Breedte:104 cm 

Hoogte:205 cm 

Diepte:40 cm 

 

Winkelprijs: € 979,00 

Onze prijs: 490 euro  
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