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LUMIGRIP®
RVS DESIGN KAPSTOKKEN OP MAAT
Trek de Lumigrip stijl verder in uw woning en geef naast uw trap ook uw hal een make-over. Lumigrip maakt uw
RVS kapstok en/of schoenenrek vakkundig op maat in eigen fabriek. Puur vakmanschap van Nederlandse bodem!
Of u nu een hele minimalistische, praktische of landelijke kapstok wenst. Wij kunnen u verschillende modellen bieden en
ontwerpen ook volledig naar wens. Bespreek uw wensen met één van onze adviseurs, zij kunnen u meteen een passende
kapstok adviseren of de mogelijkheden bespreken voor een persoonlijk ontwerp.
De kapstokken zijn ook te voorzien met één van de Lumigrip LED verlichtingssystemen voor extra sfeer & licht in uw hal.
Advies of een prijsindicatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Lumigrip. Dé specialist in RVS maatwerk voor uw woning!
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LUMIGRIP®
De basis modellen - passend voor elk interieur
Laat u verrassen & inspireren door de 12 basismodellen van Lumigrip! Is er altijd wel één tussen die past bij
uw interieur & stijl. Daarnaast kunt u natuurlijk ook combinaties maken! Zoals de Cordoba en de Lucca. Door de
Lucca op kinderhoogte te plaatsen, creëert u ruimte voor iedereen.
Naast kapstokken produceert Lumigrip ook RVS schoenenrekken volledig op maat. Maak een keuze uit de vier basis
modellen, variërend tussen vrijstaande modellen of speciaal voor in een nis. De montage van de schoenenrekken en
kapstokken is eenvoudig & snel met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen. Alle kapstokken & schoenenrekken
worden in eigen fabriek gemaakt, waardoor wij u een snelle levertijd kunnen garanderen.
Wanneer u kiest voor een Lumigrip Kapstok en/of schoenenrek kiest u voor een tijdloos design waar u jaren lang
plezier van zal hebben. Wij werken namelijk alleen met de beste materialen. Zie op de volgende pagina de basis
modellen op een rij. Advies of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op!
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De kapstokken met een houten hoedenplank!
Lumigrip heeft vier kapstok modellen ontworpen met een houten plank. Standaard wordt de houten hoeden
plank uitgevoerd met gefineerd blank Europees eiken, onbehandeld. Beits, olie of lak de plank in uw eigen
kleur of laat tegen een meerprijs van 45,00 EURO door ons de plank behandelen met één coating passend bij
uw interieur. Kies uit de kleuren: White, Mist, Pure of dark. Én creëer uw eigen stijl. Onderstaande prijzen zijn
tot 1m1. Advies of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Sevilla

Malaga

Vanaf: €625

Vanaf: €625

Valencia
Vanaf: €675

(Links of Rechts)

Cordoba

Vanaf: €625
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LUMIGRIP®
De kapstokken met een glazen hoedenplank!
Lumigrip heeft twee kapstok modellen ontworpen met een glazen ruit. Het glas is altijd uitgevoerd in
transparant veiligheidsglas. Zo ziet u altijd wat u op de plank heeft liggen en blijft de kapstok mooi licht.
Onderstaande prijzen zijn tot 1m1. De roede van Stockholm is los en kunt u op gewenste hoogte monteren in
een nis. Kopenhagen wordt tegen een zijde gemonteerd en past dus in elke situatie.
Advies of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Kopenhagen
Vanaf: €750

Stockholm
Vanaf: €730
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LUMIGRIP®
Tijdloze kapstokken van RVS!

Lumigrip heeft vijf kapstok modellen ontworpen die volledig uit geslepen RVS bestaan. De afwerking van de
kapstokken is conform de RVS Allround trapleuningen van Lumigrip. Standaard worden kapstok modellen Pisa,
Parijs en Siena uitgevoerd met een buis diameter van 42,4mm. Model Lucca en Milan hebben standaard een
buis diameter van 33,7mm Onderstaande prijzen zijn bij Siena en Milan tot 1m1 en bij Lucca, Pisa en Parijs tot
50cm. Denk ook eens aan LED verlichting! Advies of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Milan
Vanaf: €625

Lucca
Vanaf: €140

Siena
Vanaf: €575

Pisa
Vanaf: €140

Parijs
Vanaf: €120
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LUMIGRIP®

Hoog & droog op een RVS schoenenrek!
Opgeruimd staat netjes! Zorg voor een verzorgde indruk in uw hal met een van de RVS schoenenrekken van
Lumigrip. De schoenenrekken worden gemaakt van dezelfde materialen en diameters als de kapstokken en
trapleuningen, hierdoor passen deze perfect bij elkaar. Afhankelijk van uw gezinssamenstelling en hal zijn er
vier modellen ontworpen. Dankzij de kunststoffen voetjes hoeft u ook niet bang te zijn voor krassen op de
vloer. Alle schoenenrekken worden in eigen fabriek gemaakt, wijzigingen zijn mogelijk.
Advies of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Dublin

Vanaf: €680

Liverpool

Vanaf: €680

Oxford
Vanaf: €435

London

Vanaf: €445
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LUMIGRIP®
ACCESSOIRES VOOR UW KAPSTOK
Perfect passend bij uw Lumigrip kapstok hebben wij één soort kledinghanger uitgekozen. Hanger Elbe heeft een
vaste haak en kunt u gebruiken op roedes van rond 33 tot 42cm. De breedte van de hanger is 44cm.
De hanger kost 16,50 EURO per stuk. Bestelt u er 10 of meer? Profiteer dan van 10% korting!
De hanger is duurzaam in gebruik en kunt u net als de kapstok gemakkelijk schoonhouden met de RVS
reiniger van Lumigrip. Deze reiniger maakt schoon en laat een vuilafstotend laagje achter op het RVS. Ideaal
voor al uw RVS Lumigrip producten.
Advies of een offerte? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Elbe
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