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Albex Display & Design bestaat sinds 1972 en wij zijn 
ruim 20 jaar gespecialiseerd in het leveren en ontwikkelen 
van totaalconcepten voor (winkel)inrichting.
  
Van standaard tot custom made.

Ons huidige assortiment is uitermate geschikt voor het  
inrichten of ‘upgraden’ van uw salon of beautycentre. 
Wij adviseren u graag bij het ontwikkelen van een onder-
scheidend en sterk concept.

Verras, verleid en wordt een ‘place to be’ voor 
uw klanten!

Laat u geheel vrijblijvend inspireren en adviseren in onze 
showroom of op lokatie.
Bel ons voor meer informatie of een (showroom)afspraak: 
+31(0)30 634 40 40.

ruim 40 jaar 

http://www.albex.nl




De volgende conceptvoorbeelden zijn gebaseerd op 
Linea 8 en uitgevoerd in hoogglans wit.

Uiteraard zijn andere uitvoeringen in meubelstijl, 
kleur en materialen mogelijk.

Zowel standaard als maatwerk!

Voor het maken van een passende indeling en  
concept denken wij graag met u mee.

conceptvoorbeeld





http://www.albex.nl/public/editor/assets/standaard/brochure%20winkelinrichting/ALBEX%20BROCHURE%20linea8totaal.pdf




http://www.albex.nl/public/editor/assets/standaard/brochure%20winkelinrichting/ALBEX%20BROCHURE%20linea8totaal.pdf


De prijzen zijn gebaseerd op Linea 8 uitgevoerd in 
hoogglans wit. 

prijsindicatie



entree / wachtruimte
Productomschrijving Artikelnummer Prijs p.st.
Balie exterieur in hoogglans wit, frontpaneel bekleed met Damasco leer, L120xB70xH104cm ZEROBCS/L 995,-
Barokke stoel bekleed met synthetisch leer, L50xB56xH100cm 8SED 484,-
Bijzettafel ‘Matrioska’ in hoogglans wit, L90xB50xH40cm 8TAV3 607,-
‘Back-lighted’ wandpaneel in hoogglans wit met dubbele accessoirerail, incl. hoogglans witte pootjes en 

ovaal, L125xB13xH230cm

8PA2/L 855,-

Set plankdragers voor hout in mat chromen finish, L30cm 8RML 24,-
Hoogglans witte plank, L115xB40cm, dikte 18mm 8ME/L 55,-



salon / behandelruimte
Productomschrijving Artikelnummer Prijs p.st.
‘Back-lighted’ wandpaneel in hoogglans wit met dubbele accessoirerail, incl. hoogglans witte pootjes en 

ovaal, L125xB13xH230cm

8PA2/L 855,-

Dresser in hoogglans wit met 3 laden, wandpaneel met dubbele accessoirerail, incl. hoogglans witte 

pootjes en ovaal, L125xB55xH230cm

8MADPA2/L 1.510,-

Set plankdragers voor hout in mat chromen finish, L30cm 8RML 24,-
Hoogglans witte plank, L115xB40cm, dikte 18mm 8ME/L 55,-
Barokke sofa in hoogglans wit gelakt hout, bekleed met synthetisch leer, L155xB70xH100cm 8DIV 1.758,-
Medium tafel ‘Matrioska’ in hoogglans wit, L120xB50XH60cm 8TAV2 860,-
Spiegel bekleed met Damasco leer, L120xH100cm 8MIR/EP 408,-
Trolley mat wit, incl. wielen en 3 laden, L50xB50xH70cm TROL/N 488,-
Wasbak-module mat wit incl. laden en compartimenten, excl. wasbak, L120xB50xH90cm SINKMOD/N 628,-

Behandelstoel, diverse modellen en mogelijkheden prijs op aan-

vraag
Tabouret, diverse modellen en mogelijkheden prijs op aan-

vraag



behandelstoel    
tabouret







http://www.albex.nl/public/editor/assets/standaard/brochure%20winkelinrichting/ALBEX%20BROCHURE%20lijn%209%20II.pdf


http://www.albex.nl/public/editor/assets/standaard/brochure%20winkelinrichting/ALBEX%20BROCHURE%20lijn%209%20II.pdf
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