
Wijzigingen, vergissingen, druk- en zetfouten voorbehouden.h hoogte | b breedte | l lengte | d diepte alle afmetingen in cm | bij benadering

sesam bedden

BSE SS

BSE HO

BSE BA

BSE SW

l 190 200 210 220

b 90 100 120 140 160 180 200

h normaal 43 | comfort 50

l 190 200 210 220

b 90 100 120 140 160 180 200

h normaal 43 | comfort 50

l 190 200 210 220

b 90 100 120 140 160 180 200

h normaal 43 | comfort 50

l 190 200 210 220

b 90 100 120 140 160 180 200

h normaal 43 | comfort 50

sesam bed basis 

bedzijden massief natuurhout parketverlijmd of doorlopende stroken
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, eikenhout witte olie

Alle opgegeven lengtes en breedtes combineerbaar.
totale breedte = breedte ligoppervlak + 6 cm 
totale lengte = lengte ligoppervlak + 7 cm

Alle opgegeven lengtes en breedtes combineerbaar.
totale breedte = breedte ligoppervlak + 6 cm 
totale lengte = lengte ligoppervlak + 12 cm

Alle opgegeven lengtes en breedtes combineerbaar.
totale breedte = breedte ligoppervlak + 6 cm 
totale lengte = lengte ligoppervlak + 12 cm

Alle opgegeven lengtes en breedtes combineerbaar.
totale breedte = breedte ligoppervlak + 6 cm
totale lengte = lengte ligoppervlak + 12 cm

bed afmetingen:

bed afmetingen:

bed afmetingen:

bed afmetingen:

optionele voeteinde 
frame

optionele voeteinde 
houtvulling

sesam bed horizontale spijlen

bedzijden massief natuurhout parketverlijmd of doorlopende stroken
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, eikenhout witte olie

sesam bed verticale spijlen

bedzijden massief natuurhout parketverlijmd of doorlopende stroken
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, eikenhout witte olie

sesam bed met hoofdeinde houtvulling

bedzijden massief natuurhout parketverlijmd of doorlopende stroken
houtsoorten: elzenhout, beukenhout, kernbeuk, eikenhout, 
kersenhout, notenhout, eikenhout witte olie

h 49 | 56

b 96 106 126 146 166 186 206

inlegdiepte = 19 cm

h 65,6 | 72,6

b 96 106 126 146 166 186 206

comforthoogte 
50 cm

normale 
hoogte 43 cm

inlegdiepte = 19 cm



beukenhout kernbeuk kersenhouteikenhout

notenhout

wild eikenhout*

wild notenhout* alpendeneikenhout witte olie

elzenhout

wild eikenhout
witte olie*

esdoornhout 
witte olie

houtsoorten
Indien niet anders vermeld, zijn alle houtoppervlakken met zuivere natuurolie veredeld.
De precieze oplijsting van de beschikbare houtsoorten voor dit product vindt u op pagina 1.

kleurmonsters
Hout is een van de edelste, mooiste en veelzijdigste natuurproducten. Elk stuk hout is uniek. Kleurverschillen zijn afhankelijk van de structuur en het groeigebied 
van het hout. Ook de ouderdom van het meubel speelt een rol, omdat natuurlijke omgevingsinvloeden zoals daglicht de kleur van het oppervlak veranderen. 
Bij productie op basis van een kleurmonster proberen we altijd de kleur zo goed mogelijk te benaderen. Toch is het mogelijk dat bij de materialen hout,  
leder en glas geringe afwijkingen voorkomen. Absolute kleurgelijkheid is niet mogelijk. 

*wildsortering kan alleen bij houten fronten worden toegepast


