
1. India cabinet 
india cabinet kast, met unieke kleuren en vormen
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties: 
499  euro
materiaal: hout
afmetingen: 83x36x135 cm
kleur:
aantal borden:
art.nr: ME009492







2. India kast glas 
india kast glas, een mooie houtkleurige kast, met bovenin glas. Echt een eyecatcher! 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, net als deze kast, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties: 
549 euro
materiaal:
afmetingen: 94x46x141 cm 
kleur: 
aantal borden:
art. nr: MEMC3409








3. Groene kast india 
groene kast india, een mooie stoere en lange kast! kan veel opslag in kwijt. 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties: 
495 euro 
materiaal: hout
afmetingen: 152x40x166 cm
kleur: groen
aantal borden: 
art nr: MEAL0001








4. Dressoir India
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties: 
799 euro
materiaal: hout
afmetingen: 152x39x76 cm
kleur: wit, blauw
aantal borden: 2
art nr: ME000046









5. Bhavnagri Wardrobe
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties: 
699 euro
materiaal: 
afmetingen: 160x78x44 cm
kleur:
aantal borden:
art nr: MEO106131









6. Wooden Almirah
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties:

649 euro
materiaal: hout
afmetingen: 144x86x44 cm
kleur: wit
aantal borden: 2
art nr: MEO102027








7. Almirah showcase 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties: 

649 euro
materiaal: hout
afmetingen: 180x97x40 cm
kleur: groen
aantal borden: 3
art nr: 8725330102027








8. Wooden Almirah
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties:
599 euro
Materiaal:
afmetingen: 148x86x44 cm
kleur:
aantal borden:
art nr: ME010186









9.  Wooden Almirah
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

Specificaties
649 euro
materiaal: hout
afmetingen: 125x94x44 cm
kleur: blauw
aantal borden: 2
art nr: ME010183









10. Wooden 2 drawer Almirah
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment!
 
Specificaties: 
599 euro
materiaal: hout
afmetingen: 143x87x43 cm
kleur: wit
aantal borden: 2
art nr: ME010970









11. Vitrine kast 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment, voor meer van deze stoere kasten! 

Specificaties:

599 euro
materiaal: hout
afmetingen: 61x40x191 cm
kleur: blauw, bruin
aantal borden: 4
art nr: ME00051








12. Bhavnargi Almirah Med
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

899 euro
materiaal: hout
afmetingen:171x83x43 cm
kleur:wit
aantal borden: 3
art nr: ME010626









13. Blauwe kast
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, net zoals deze unieke blauwe kast, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

299 euro
materiaal: hout
afmetingen: 65x47x95 cm
kleur: blauw
aantal borden: 1
art nr: MEMC3407









14. Kleine india kast 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, zoals deze unieke india kast, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

449 euro
materiaal: hout
afmetingen: 90x40x90 cm
kleur: gebroken wit
aantal borden: 1
art nr: MEMC3404









15. Cabinet DD
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

399 euro
materiaal: hout
afmetingen: 88x43x96 cm
kleur: blauw
aantal borden: 1
art nr: ME009449









16. Woooden grill Gate (hekje) 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

199 euro
Materiaal: hout
afmetingen: 116x108x4 cm
kleur: bruin
aantal borden: 0
art nr: ME01000A









17.  Wooden grill gate (hekje)
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, zoals dit gave hekje, die je stoer kunt neerzetten tegen de muur, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties 

199 euro
materiaal: hout
afmetingen: 94x80x4 cm 
kleur: bruin
aantal borden: 0
art nr: ME01000C









18. Blauw hout vitrine kast 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, net als deze stoere vitrine kast, met een mooie oud blauwe kleur, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

299 euro
materiaal staal
afmetingen: 100x26x97 cm 
kleur: blauw, hout
aantal borden: 1
art. nr: MEMC3410









19. Oude wandkast
gave, lange kast met glas waar je mooie accessoires in kan zetten. frisse groene kleur 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, zoals deze wandkast, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

249 euro
materiaal: hout, staal
afmetingen: 53x13x163 cm
kleur: blauw, groen
aantal borden: 3
art nr: ME009450








20. Wooden almirah 
Wooden Almirah, een mooie houte kast met unieke vormen erin. 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties: 

1099 euro
materiaal: hout
afmetingen: 207x129x56 cm
kleur:naturel bruin
aantal borden: 3
art nr: ME010421








21. Sariya Jali Almirah 
een een unieke kast met stoere stalen erin
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, mocht u een stoere eyecatcher vinden, kunt u die reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties: 

999 euro
materiaal: hout
afmetingen: 204x115x46 cm 
kleur: bruin, blauw
aantal borden: 3
art nr:ME010014








22. Wooden Almirah
een rustige, maar zeker geen saaie witte kast!
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, zoals deze stoerekast! u kunt alle items reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 
Specificaties:

999 euro
materiaal: hout
afmetingen: 205x95x50
kleur: wit
aantal borden: 3
art nr: ME010792








23. wooden Almirah
een grote houte kast met blauwe tinten. 
Bij Inpa Parket en interieur vind u een erg breed assortiment aan unieke items met een verhaal. op onze website kunt u al een aantal unieke en stoere items vinden, zoals deze unieke kast uit inda! u kunt alle items reseveren op onze website, of neem contact met ons op via de mail of telefonisch. Neem dus gauw een kijkje in ons assortiment! 

specificaties:
1099 euro
materiaal: hout
afmetingen: 217x126x52
kleur: bruin, blauw
aantal borden: 3
art nr: ME010422



 




      



