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Eetkamerstoel Asti
Leverbaar met diverse 
rugvarianten, sto�kwaliteiten 
en kleuren. 46x62x88 cm.

Eetkamerstoel Lela
In stof, zonder wielen vanaf € 249,-

Eettafel Emporio
In diverse afmetingen verkrijgbaar. 879,-

180 x 95 cm

Nu vanaf 119,-

NU VEEL TOONZAAL-
MODELLEN VOOR DE 

HELFT VAN DE PRIJS!

BEZOEK ONZE 
SHOWROOM VOOR DE 
KEUZE UIT MEER DAN

RELAXFAUTEUILS
50

Sale
Sale

Salekrant 2017



Setprijs

3

Elektrisch relaxen

Setprijs voor 2599,-

1) Hoekbank Vredenburg Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting 
337x220x83 cm. Hoofdsteun vanaf € 89,-. Zoals getoond € 2399,-. 2) Eetkamerstoel Torino Leverbaar in 
diverse sto�kwaliteiten en kleuren. Afmeting: 49x67x97 cm. Nu vanaf € 179,-. 3) Zitgroep Tron Leverbaar 
in diverse afmetingen, stof- en lederkwaliteiten en kleuren. 3 zits met 2 elektrische relaxen en vaste 2 zits 
in Softyl (meerprijs voor hoge rug). Setprijs voor € 2599,-. 4) Sfeervolle sierkussens Diverse nieuwe sier-
kussens. Vanaf € 19,95. 5) Eettafel Stallion Stoere eiken eettafel Stallion. Leverbaar in diverse afmetingen 
en in 16 verschillende kleuren. Afmeting: 180x100x77 cm. Metalen details tegen meerprijs € 49,-. Nu voor 
€ 999,-. 6) Zitgroep Casa 3 zitsbank in Gazelle vintage leder. Leverbaar in diverse opstellingen en 
afmetingen, sto�kwaliteiten, Gazelle leder en kleuren. 240x105x88 cm. Nu vanaf € 999,-.

Blijmakers
Speciaal voor u geselecteerde 

meubels met nog meer voordeel!

1

Ruime hoekbank voor de hele familie

Nu vanaf 1999,-

Voo rdelige setprijs!

in diverse kleuren
beschikbaar

Sale

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

4

In kleur en print

In de sale vanaf 19,95

5

In 16 houtkleuren

In de sale voor 999,-

6

Vintage leder 3 zitsbank

Nu vanaf 999,-

2

In diverse sto�kwaliteiten

Nu vanaf 179,-

hoofdsteun is 
verkrijgbaar 
vanaf 99,-

Spotprijs!

Setprijs
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Nieuw

1) Eetkamerbank Laura Leverbaar in 3 afmetin-
gen, diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
3-zits eetkamerbank 148 breed in Da Silva leder 
met zwart gemoff elde poot. Nu vanaf € 749,-. 
2) Eetkamerstoel Lindy Leverbaar in diverse stof-, 
leder kwaliteiten en kleuren. In Da Silva leder met 
zwart gemoff elde poot. 54x65x86 cm. Nu vanaf 
€ 349,-. 3) Eetkamerstoel Lela Leverbaar in 
diverse stof- en leder kwaliteiten en kleuren. In stof 
zonder wielen vanaf € 249,-, met wielen vanaf 
€ 269,-. 4) Zitgroep Brandon Leverbaar in diverse 
afmetingen, stof-, en lederkwaliteiten en kleuren. 
2,5- + 2-zits bank Brandon met lage rug in leder 
(meerprijs voor hoge rug) € 1799,-.

1

Comfortabele 3-zits eetkamerbank

Nu vanaf 749,-

Slimme koo p!
4

Een hoge rug

Setprijs voor 1799,-

MEER VOORDEEL? BEKIJK HET SALE AANBOD IN ONZE WINKEL

2

Met zwart gemoff elde poot

Nu vanaf 349,-

3

Stoel met en zonder wielen

Nu vanaf 249,-

Voo rdelige 
setprijs!

Daar word je blij van:

pakkerVoordeel

379,-

in Taurus leder

Eetkamerstoel Olme
Uitgevoerd met oud stalen poot en wielen,
vierkante poot tegen meerprijs leverbaar

in diverse stof- en lederkwaliteiten.

Blij worden?
Een meubel moet 
een optimale prijs/
kwaliteit verhouding 
hebben. Daarom 
hebben wij speciaal 
voor u meubels  
geselecteerd waar  
u blij van wordt!



Nieuw
1

Breng een
kleuraccent in huis

Nu vanaf 399,-

2

Met hoge
of lage rug
In leder vanaf 
999,-

3

Met oud 
stalen poot 
of wielen

Nu vanaf 169,-

4

In vele
trendkleuren
verkrijgbaar

Nu vanaf 199,-

Slimme koo p

1) Moderne fauteuil Billy Leverbaar met RVS of zwart frame. 
Verkrijgbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
In stof en leder L60 vanaf € 399,-. In leder Silk vanaf € 549,-. 
2) 2 zits Bank Leiden Leverbaar met hoge of lage rug, in 
diverse opstellingen, stof-. lederkwaliteiten en kleuren. 2 zits 
Leiden met lage rug nu in leder vanaf € 999,- en in stof vanaf 
€ 779,-. 3) Eetkamerstoel Faja Uitgevoerd met oud stalen 
poot, tegen meerprijs leverbaar met vierkante poot of wielen. 
leverbaar in diverse stof- en lederkwaliteiten, in stof Torrero 
nu vanaf € 169,-. 4) Eetkamerstoel Roger Moderne armstoel op 
wielen. Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
In dik leder Taurus zoals afgebeeld nu € 299,-. In prachtig 
leder lookalike Crush in vele smaakvolle kleuren € 199-.

Daar word je blij van:

pakkerVoordeel

1899,-

zoals afgebeeld

Moderne hoekbank Arla
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 

Al verkrijgbaarvanaf € 1.799,-.

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!
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Setprijs

Setprijs

1

Stel zelf uw ideale 
hoekbank samen

Zoals getoond 2399,-

2

Als hoog en laag
model verkrijgbaar

In de sale voor 299,-

5

Robuuste eetkamerstoel

In de sale voor 169,-

4

In lookalike 
leder Crush

Nu vanaf 199,-

1) Hoekbank Edition Stel zelf uw hoekbank Edition samen. U kunt kiezen uit diverse zit- en rughoogtes, zitdieptes, armen, 
poten, stof- en lederkwaliteiten en kleuren. Gaat u zitten op de passtoel en wij stellen de stoel in met het bedienings-
paneel, afgestemd op uw afmetingen. Zo krijgt u de perfecte bank! Zoals getoond € 2399,-. 2) Fauteuil Carly Leverbaar 
in diverse stof-kwaliteiten, Gazelle leder en kleuren. Als hoog en laag model verkrijgbaar. In stof Hira van € 359,- voor 
€ 299,-. 3) 3+2 zits bank Bastiaan Leverbaar in diverse sto�kwaliteiten, gazelle-leder en kleuren. 3 zit 210x95x88, 2 zit 
180x95x88, armkussen 50x50 cm € 55,- hoofdsteun € 105,- en als hoekbank € 2069,-. 3+2 zits in gazelle, 60% leder. 
€ 1679,-. 4) Eetkamerstoel Vero Vero zonder armleuning in prachtig lookalike leder Crush € 199,-. Vero met arm-
leuning in Crush € 269,-. 5) Eetkamerstoel Mooz Leverbaar in 3 kleuren stof. Van € 189,- voor € 169,-. 6) 3+2 zitsbank 
Tessa Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 2 zits 136x85x85 cm en 3 zits 185x85x85 cm. 
Ook verkrijgbaar met bijpassende fauteuil, 80x85x97 cm. Nu voor € 1799,-.

Blijmakers
Speciaal voor u geselecteerde 

meubels met nog meer voordeel!

Sale

3

Ook als hoekbank

Setprijs voor 1679,-

6

Comfortabele zitsbank

Setprijs voor 1799,-

Spotprijs!

Slimme koo p

MEER VOORDEEL? BEKIJK HET SALE AANBOD IN ONZE WINKEL



Actie

Sale

Manueel verstelbaar
In stof vanaf: €959,-
In leder vanaf: € 1099,- 

Comfort design programma
Leverbaar in 6 ergonomie groottes, 3 armuitvoeringen, 
3 rugvarianten, 3 zithardheden, 3 zithoogtes,  
2 zitdieptes, 7 voetvarianten en diverse stof-,  
lederkwaliteiten en kleuren. Manueel verstelbaar  
met gasdrukveer van € 1529,- voor € 1499,-.

Uw perfecte relaxfauteuil 
in 5 stappen

Diverse ergonomie maten

Handverstelbaar, gasveer
of elektrisch verstelbaar

Soort voet

Verschillende ruggen en  
verschillende armen 

Stof of leder

Take it 
easy!

In leder vanaf 1899,-

In stof vanaf 959,-

In leder voor 999,- In leder voor 1799,-

Relaxfauteuil Hamburg
Op draaivoet en leverbaar in diverse mogelijk- 
heden stof- lederkwaliteiten en kleuren.  
Manueel verstelbaar met gasdrukveer in leder.

Relaxfauteuil Figo
Leverbaar in diverse mogelijkheden,  
stof- en lederkwaliteiten en kleuren.

Elektrisch verstelbaar
met 3 motoren
In stof vanaf: € 1249,-
In leder vanaf: € 1399,-

Manueel verstelbaar
In stof vanaf: € 499,-
In leder vanaf: € 699,- 

Elektrisch verstelbaar met  
1 motor en opstahulp
In stof vanaf: € 769,-
In leder vanaf: € 979,-

Manueel verstelbaar
In stof vanaf: € 899,-
In leder vanaf: € 999,- 

Elektrisch verstelbaar
In stof vanaf: € 1169,-
In leder vanaf: € 1289,-

Relaxfauteuil Oskar
Leverbaar in diverse mogelijkheden,  
stof- en lederkwaliteiten en kleuren.

Manueel verstelbaar
In stof vanaf: € 699,-
In leder vanaf: € 799,- 

Elektrisch verstelbaar
In stof vanaf: € 899,-
In leder vanaf: € 1099,-

In leder vanaf

799,-

Relaxfauteuil Susanne
Leverbaar in diverse mogelijkheden,  
stof- en lederkwaliteiten en kleuren.

Relaxfauteuil Rens
Leverbaar in diverse mogelijkheden,  
stof- en lederkwaliteiten en kleuren.

Slimme koop

Spotprijs!999,-

In leder voor

499,-

In stof voor
GA ONTSPANNEN

DE ZOMER IN MET EEN
RELAXFAUTEUIL

OP MAAT!

BEZOEK ONZE 
SHOWROOM VOOR DE 
KEUZE UIT MEER DAN

RELAXFAUTEUILS
50

doorbraakGrote prijs

doorbraakGrote prijs
Relaxfauteuil Chris
Stel zelf uw relaxfauteuil samen.  
Kies uit diverse ergonomische afmetingen, 
zitcomfort, verstelbaarheden, poten en  
stof-, lederkwaliteiten en kleuren.  
Manueel verstelbaar met gasdrukveer.

SaleComfort

1499,-
In leder vanaf

Relaxfauteuil Victor
Kies uit diverse ergonomische  
afmetingen, zitcomfort, verstelbaarheden, 
poten en stof-, lederkwaliteiten en  
kleuren. Met 1 motor en opstahulp in  
volledig leder. 

MEER VOORDEEL IN ONZE WINKEL!
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De mooiste woonwinkel wk 25 - 2017. Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 14 dagen na 
verspreiding van deze folder. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 
®2017 VME Nederland BV. Alle genoemde prijzen in euro’s.

De mooiste woonconcepten

Eerlijk en persoonlijk woonadvies 

Sterke binding met u als klant

Uitstekende en uitgebreide service

Gratis 3D advies.

Alles voor mooi wonen

De mooiste
woonwinkel

Leverbaar in diverse kleuren 

Verschillende opstellingen mogelijk

Laat je inspireren
en ontdek het in

onze winkel

Wat is
jouw stijl?

Geselecteerde meubels
met veel voordeel!

Oplopend tot wel 50% korting!

Zoals afgebeeld

999,-

Nu vanaf

999,-

Sale

Spotprijs!
Nu vanaf 739,-Nu vanaf 499,-

Boekenkast Emporio
Prachtige kast bestaande uit 
echt oud teakhout en zwart staal. 
Kast is ook met lade beschikbaar.

Salontafel Emporio
Robuuste tafel van oud teakhout en 
zwart staal. Afmeting 130x70 cm.

Dressoir Emporio
Stoer dressoir van echt oud teakhout en 
zwart staal. Te verkrijgen in verschillende 
opstellingen. Afmeting 160x80x45. 
Zoals afgebeeld € 1149,-.

Bank Casper
Prachtige bank Casper, leverbaar in diverse 
kleuren Leder 60, als 3,5 zits 228 breed. 
In diverse afmetingen verkrijgbaar. 

Eetkamerstoel 
Tivo
Leverbaar in 
3 kleuren stof.

Nu 89,-

Slimme koo pPremium
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