
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCHUIFWAND 

 afm. 2000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

2x paneeldeur, kleur: Champagne (groep 2) 

 

WDS-750 systeem:  €    723,= 

 

WDS-1200 systeem:  €    890,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 1.074,= 

 

WDS-1500 systeem:  €    967,= 

 

 

SCHUIFWAND 

 afm. 2000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

2x glasdeur, kleur: Savannah (groep 6) 

 

WDS-1200 systeem:  € 1.176,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 1.440,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 1.284,= 

 

WDS-3000 systeem:  € 1.527,= 

 

SCHUIFWAND 

 afm. 2000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

2x spiegeldeur, kleur: Zilver (groep 5) 

 

WDS-1200 systeem:  € 1.076,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 1.312,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 1.174,= 

 

WDS-3000 systeem:  € 1.400,= 

 

 

INTERIEUR  (18mm.)  €    378,= 

kleur:  Wit 

incl. garderobestangen (metaal) 

 

 

ZIJWANDEN (18mm.)  €    232,= 

kleur:  Wit 

 

INTERIEUR  (18mm.)  €    832,= 

kleur:  Eiken Sanremo classic 

incl. garderobestangen (aluminium) 

 bodemplanken met plint 

 ladeset 

  

 

ZIJWANDEN (18mm.)  €    322,= 

kleur:  Eiken Sanremo classic 

 

INTERIEUR  (22mm.)  € 1.003,= 

kleur:  Mat Wit 

incl. garderobestangen (aluminium) 

 bodemplanken met plint 

  

 

ZIJWANDEN (22mm.)  €    322,= 

kleur:  Mat Wit 

 

  
De vermelde prijzen zijn richtprijzen incl. 21% BTW. / excl. montage 

INLOOPKAST (luxe)  € 6.298,= 

kleur: Mat Wit (22mm.) 

incl. garderobestangen (aluminium) 

 bodemplanken met plint 

 lades op maat 

 4x glaslade 

 1x uittrekbaar pantalonrek (dubbel)  

  1x uittrekbaar pantalonrek (enkel) 

 1x stropdasrek / 1x riemenrek 

 

 

INLOOPKAST (basic)  € 2.967,= 

kleur: Wit (18mm.) 

incl. garderobestangen (metaal) 

 bodemplanken met plint 

 2x standaard ladeset (464mm.) 

 3x standaardlade (564mm.) 

  

 

 

INLOOPKAST   € 6.330,=  

kleur: Essen Molina grijs (18mm.) 

incl. garderobestangen (aluminium) 

 bodemplanken met plint 

 lades op maat voorzien binnenlades 

 ladefronten,  kleur: Wit  

 1x uittrekbare passpiegel (klein) 

  

 

WOONWAND   € 9.100,= 

afm. 3500 x 2550mm. (bxh) 

kleur: Cordoba Olijf donker (22mm.) / Terra (22mm.) 

incl. 6x lade op maat  

2x verschuifbaar interieurelement 

rugwanden, kleur: Ivoor 

 

 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHUIFWAND 

 afm. 3000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

2x paneeldeur, kleur: Steengrijs (groep 2) 

1x spiegeldeur, kleur: Zilver (groep 5) 

 

WDS-750 systeem:  € 1.090,= 

 

WDS-1200 systeem:  € 1.327,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 1.629,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 1.452,= 

 

 

SCHUIFWAND 

 afm. 3000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

2x paneeldeur, kleur: Noten Dijon (groep 3) 

1x spiegeldeur, kleur: Zilver (groep 5) 

 

WDS-1200 systeem:  € 1.347,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 1.649,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 1.471,= 

 

WDS-3000 systeem:  € 1.772,= 

 

SCHUIFWAND 

 afm. 3000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

deuren met vlakverdeling, paneelkleur: Millennium 

sneeuwwit (groep 4) / colorglas: Manhattan Grey 

 

WDS-1200 systeem:  € 1.675,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 2.196,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 1.850,= 

 

WDS-3000 systeem:  € 2.160,= 

 

INTERIEUR  (18mm.)  €    934,= 

kleur:  Wit 

incl. zijwanden (18mm.) 

garderobestangen (metaal) 

  

 

 

 

INTERIEUR  (18mm.)  € 1.502,= 

kleur:  Noten Dijon natuur 

incl. garderobestangen (aluminium) 

 bodemplanken met plint 

 2x lade op maat 

 

 

ZIJWANDEN (18mm.)  €    346,= 

kleur:  Noten Dijon natuur 

 

INTERIEUR  (22mm.)  € 1.410,= 

kleur:  Wit 

incl. garderobestangen (aluminium) 

 2x lade op maat 

 bodemplanken met plint 

 

 

ZIJWANDEN (22mm.)  €    274,= 

kleur:  Wit 

 

SCHUIFWAND 

afm. 4000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

4x deur met vlakverdeling, paneelkleur: Shanghai bianco (groep 4)       

                                           spiegel: Zilver (groep 5) 

 

WDS-1200 systeem:  € 2.098,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 2.755,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 2.282,= 

 

WDS-3000 systeem:  € 2.686,= 

 

SCHUIFWAND 

 afm. 4000 x 2500mm. (bxh)  

omlijsting + 2-sporige railset, kleur: Aluminium 

4x deur met vlakverdeling, paneelkleur: Steenessen (groep 2)  

                                           colorglas: Klif (groep 6) 

 

WDS-1200 systeem:  € 2.068,= 

 

WDS-1001 systeem:  € 2.684,= 

 

WDS-1500 systeem:  € 2.232,=  

 

WDS-3000 systeem:  € 2.638,= 

 

INTERIEUR  (18mm.)  € 2.122,= 

kleur: Wit 

incl. garderobestangen (aluminium)  

 bodemplanken met plint  

 lades op maat  

  

ZIJWANDEN (18mm.)  €    322,= 

kleur: Steenessen 

 

INTERIEUR  (22mm.)  € 2.995,= 

kleur: Mat Wit 

incl. garderobestangen (aluminium)  

 bodemplanken met plint  

 lades op maat  

  

ZIJWANDEN (22mm.)  €    322,= 

kleur: Mat Wit 

 

  
De vermelde prijzen zijn richtprijzen incl. 21% BTW. / excl. montage 

Vanwege de voortdurende ontwikkeling en verbetering van de producten,  behoudt WINIA B.V. 

het recht veranderingen aan te brengen aan haar producten. Derhalve kunnen aan de vermelde 

prijzen géén rechten worden ontleend! 


