
POCKET

Tiger biedt badkamerdesign voor iedereen. 
Bekijk ons uitgebreide assortiment op www.tiger.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Pocket 
comfort en kalmte
Strakke lijnen gecombineerd met 
natuurlijke materialen en een slim 
design. Dit vat de serie Tiger Pocket 
perfect samen. Het ontwerp is simpel 
maar elegant. De compacte meubels 
zijn ruimtebesparend en zorgen 
voor een gevoel van comfort, rust en 
kalmte. We gaan voor puur natuur en 
het gevoel van écht thuiskomen.

• Strak, elegant design
• Plaatsbesparend (diepte: 39 cm)
• Ruime, houten lades met trendy  
   textiel afwerking
• Hoogwaardige Hettich         
   ladegeleiders met softclose      
   systeem waardoor ze geruisloos  
   sluiten
• Deuren zowel links als rechts  
   monteerbaar
• Volledig voorgemonteerd
• Gecertificeerd hout afkomstig uit  
   verantwoord bosbeheer
• Inclusief bevestigingsmaterialen  
   en duidelijke handleiding
• Ruime keuze uit bijpassende      
   spiegels en spiegelkasten

17425.6.36.41              4008911742008
17425.6.06.41              4008911742015

17429.6.36.41              4008911742404
17429.6.06.41              4008911742411

17427.6.36.41              4008911742022
17427.6.06.41              4008911742039✶ ✶ ✶

60 x 64 x 39 cm 80 x 64 x 39 cm 100 x 64 x 39 cm

61 x 1,6 x 39 cm 81 x 1,6 x 39 cm 101 x 1,6 x 39 cm 40 x 160 x 35 cm 

16423.2.36.41          4008911642438
16423.2.06.41          4008911642551✶

✶ ✶16331.0.06.41             4008911633252 16333.0.06.41            4008911633481 16336.0.06.41           4008911633269 ✶

Wastafelonderkast met 2 lades Wastafelonderkast met 2 lades Wastafelonderkast met 4 lades

Loft kolomkast met 2 deuren

4 houten legplanken, greeploos 

‘Calpe’ wastafel enkel keramiek

Inclusief grepen Inclusief grepen Inclusief grepen

‘Calpe’ wastafel enkel keramiek ‘Calpe’ wastafel enkel keramiek

60 x 70 cm 80 x 70 cm

16312.0.00.41              400891163101216310.0.00.41              4008911631005

Spiegel Spiegel

Geschikt voor tiger sensor verlichting Geschikt voor tiger sensor verlichting

16304.0.88.41           400891163042816302.0.88.41          4008911630039

Frame spiegel Frame spiegel

Geschikt voor tiger sensor verlichting Geschikt voor tiger sensor verlichting

60 x 70 x 2 cm 80 x 70 x 2 cm

3 x 20 x 35 cm

16348.0.88.41              4008911634426

Loop poten (2 stuks)

60 x 70 x 15 cm 80 x 70 x 15 cm

16322.2.36.41            4008911632101
16322.2.06.41            4008911632712

16320.2.36.41             4008911632040
16320.2.06.41             4008911632705✶ ✶

Spiegelkast met 2 deuren Spiegelkast met 2 deuren

3 houten legplanken - Geschikt voor tiger 
sensor verlichting 

3 houten legplanken - Geschikt voor tiger sensor 
verlichting

16322.9.01.41             400891163288016320.9.01.41              4008911632873

Spiegelkast met 2 deuren universeel Spiegelkast met 2 deuren universeel

3 houten legplanken - Geschikt voor tiger sensor 
verlichting - Kast is mat wit aan de buitenzijde 
en wordt geleverd met 2 optionele zijspiegels

3 houten legplanken - Geschikt voor tiger sensor 
verlichting - Kast is mat wit aan de buitenzijde 
en wordt geleverd met 2 optionele zijspiegels

60 x 70 x 15 cm 80 x 70 x 15 cm
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CLOSE

WOOD STRUCTURE
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✶
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Kleuren
meubel

Hoogglans wit 

wastafel

Glanzend wit

Naturel eik

Mat wit

greep

Mat wit

poten

Mat wit


