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

In leder vanaf 999,- Vanaf 999,-

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

Eetkamerstoel 
Mooz
Leverbaar in
3 kleuren stof. 

Mee
pakker!

Verrassend

collectie
warme Hoekbank Loredo

Leverbaar in diverse opstellingen,  
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu als 

hoekopstelling van € 1872,- voor € 1699,-.

1699,-
zoals afgebeeld

189,- 169,-
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1) Stoel Tommy Uitgevoerd met oud stalen poot en wielen, leverbaar in diverse stof- en lederkwaliteiten.  
Vanaf € 299,-. 2) Modulaire zitgroep Genadi kunt u naar wens samenstellen. Leverbaar in vele opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Vanaf € 1999,-. Prijs zoals getoond van € 2689,- voor € 2299,-. 3) Model 
Casano Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu als 2,5 zits met 2 electrische 
relaxen, 2 kopsteunen en 2 zits vast van € 2959,- voor € 2799,-. Afmeting 2,5 zits: 190x99x92 cm en 2 zits: 
170x99x92 cm. 4) 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,-.  
5) Bankenserie Tesla Deze bank kunt u precies samenstellen zoals u wilt. Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 zits in stof Osbourne met hoge rug € 999,-. 2,5 + 2 zits bank Tesla rug 
hoog leverbaar vanaf € 1798,-. Hoekopstelling Tesla rug laag zoals getoond € 2499,-. 6) Eetkamertafel Theems 
Leverbaar in diverse afmetingen en verschillende kleuren bladen en onderstellen. Uitvoering 200x100 cm € 779,-.

Blijmakers
Speciaal voor u geselecteerde 

meubels met voordeel!

6

Verschillende kleuren  
bladen en onderstellen

1

Stoere stoel met oud  
stalen poot en wielen

Vanaf 299,-

4

In warme leder-
kwaliteiten

Vanaf 169,-

200x100 cm 779,-

Nu voor 2799,-

Nu voor 2299,-

5

Stel uw eigen comfortabele
bank samen

Zoals getoond 2499,-

Meerdere kleuren

3

2

1) Chita Moderne eetkamerstoel, leverbaar in 
diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. In Ranch 
Cognac met rvs spinvoet voor € 299,-. 2) Woon-
programma Saroka Uitgevoerd in grey 3D optic 
eiken deuren en mdf antraciet korpus. Dressoir  
2 deuren + 3 laden 190x42x80 € 999,-. Dressoir  
2 deuren + 3 laden 220x42x80 € 1099,-. Highboard 
2 deuren 1 lade en 3 vakken 125x42x140 € 1199,-. 
TV dressoir 160x42x45 € 649,-. Eettafel keramiek 
uitschuif 180/240x105x77 € 2149,-. 3) Moderne 
hoekbank Arla Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Al verkrijgbaar 
vanaf € 1799,-. 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-. 5) 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,-. 6) Moderne fauteuil Billy Leverbaar 
in RVS of zwart frame. Verkrijgbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. In stof en leder L60 
vanaf € 399,-. In leder Silk vanaf € 549,-. 

Daar word 
je blij van!

6

Haal de warmte in huis!

Vanaf 399,-

5

Met hoge of lage rug

Setprijs voor 1799,-

Setprijs

Te stylen in elk interieur

1

Moderne eetkamerstoel 
met en zonder arm

Vanaf 299,-

4

In vele
trendkleuren
verkrijgbaar

Vanaf 199,-

Zoals afgebeeld 1899,-

Stoel Shila zoals getoond 199,-2

3
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BLIJMAKERS GESELECTEERDE MEUBELS MET VEEL VOORDEEL!

1) Bank Harry Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting 3 zits: 
224x101x87 cm en de 2 zits: 184x101x87 cm.  
Nu als 3 zits met 2 electrische relaxen en 2 zits 
vast van € 3312,- voor € 2999,-. 2) Bank Julius  
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. 3 zits: 214x96x92 cm  
en de 2 zits: 174x96x92 cm. Nu als 3 zits en  
2 zits van € 1260,- voor € 999,-. 3) Fauteuil Box 
Dit model is leverbaar in diverse stof-. leder-
kwaliteiten en kleuren. Nu in Gazelle, 60% leder. 
In stof vanaf € 339,-. In leder vanaf € 399,-.  
4) Zitgroep Bart Leverbaar in diverse opstellingen,  
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 zits 
206x92x89 cm in topkwaliteit rundleder voor  
€ 1599,-, 2 zits 186x92x89 cm voor € 1499,-.  
5) Eetkamerstoel Chase Leverbaar in diverse 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu in prachtig 
leder look-alike Crush in vele smaakvolle  
kleuren. Vanaf € 199,-. 

1

Elektrisch relaxen 
voor de hele familie

Setprijs zoals getoond voor 
2999,-

Blijmakersextra!
Dat laat u toch niet staan!

5

In leder look-alike Crush

Nu vanaf 199,-

3

In Gazelle 60% leder
Vanaf 399,-

2

4

Setprijs voor 999,-

2,5 zits in rundleder 1599,-

Sfeermakers maken het mooi  

in huis en brengen extra sfeer.  

Onze stylist maakt een  

mix & match van producten!

Onze
sfeermakers

Eetkamerstoel Olme
Uitgevoerd met oud stalen poot en 
wielen, leverbaar in diverse stof-  
en leder kwaliteiten, in Taurus  
leder (vierkante poot tegen  
meerprijs). In stof  
vanaf € 289,-.

Fauteuil Tito
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten  
en kleuren. Afmeting: 65x92x100 cm.  
Tevens bijpassende hocker verkrijgbaar.

In leder vanaf 379,-In stof vanaf 599,-

200 x 100 cm 
1399,-

makers
Sfeer

Rug van 
stoer staal

Koop kwaliteit voor 
een warm prijsje!

Eetkamertafel Avon
Leverbaar in diverse afmetingen en verschillende kleuren  
bladen en onderstellen. Uitvoering 200x100 cm voor € 1399,-. 
Stoel Selenis in 3 kleuren nu voor € 79,-.

Bank Milo
Leverbaar in diverse afmetingen, stofkwaliteiten en kleuren. Nu 3 zits van 226 cm 
breed in fluweelzachte stof van € 1089,- voor € 999,-. Afmeting 3-zits: 226x89x76.999,-

Nu voor



Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

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

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

In leder 1799,-Nu 1076,- 999,-

Manueel verstelbaar
In stof vanaf: € 599,-
In leder vanaf: € 799,- 

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

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,-

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

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

Relax
Uw perfecte relax-

fauteuil in 4 stappen

Kies je ergonomie maat

Kies je verstelbaarheid

Kies je materiaal en kleur

Handverstelbaar

Gasveer

Elektrisch verstelbaar

Soort voet (ster/schijf)

Diverse armen

Diverse ruggen

Leer of stof

In tientallen kleuren

Kies je opties

Small Medium Large

In leder vanaf 799,-

In stof vanaf 499,-

Model Sabiene

Model Seline

Zoals getoond

2799,-

2,5 zits lage rug 
in leder vanaf

1799,-

Zitgroep Ilze
Stijlvolle banken met uitmuntend zitcomfort. Standaard  
uitgevoerd met verstelbare zit- en interieurvering. Leverbaar in 
diverse opstellingen, stof-,  lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 zits 
Ilze, 190 breed en keuze uit divere rug- en zithoogtes. In leder: 
2,5 zits lage rug € 1799,-, 2,5 zit hoge rug € 1929,-. In stof 
vanaf: 2,5 zit lage rug € 1459,-, 2,5 zits hoge rug € 1499,-.

Hoekbank Vredenburg
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren.  
Afmeting 337x220x83 cm. Zoals getoond € 2399,-. Hoofdsteun vanaf € 89,-. 

Relax!
Maak jouw sfeervolle  
zithoek lekker comfortabel

Hoekbank Minnesota
Zoals getoond in mixed leder € 2799,- excl. sierkussens. Als 3-zits  
hoek, 2,5-zits in mixed leder € 1999,-. Leverbaar in diverse stof-,  
lederkwaliteiten, kleuren en opstellingen 295/373x90x83 cm. 

Comfortabele zit!

1999,-
Al vanaf

Koop kwaliteit voor 
een warm prijsje!
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De mooiste woonwinkel wk 39 - 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
woonwinkel

Leverbaar in diverse kleuren 

Verschillende opstellingen mogelijk

Sfeervolle  
sierkussens
Diverse nieuwe sierkussens.

Vanaf 19,95

Nu vanaf 749,-
Nu vanaf 349,-

Eetkamerbank Laura
Leverbaar in 3 afmetingen, diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren.  
3-zits eetkamerbank 148 breed in Da Silva leder met zwart gemoffelde poot. 

Eetkamerstoel Lindy
Leverbaar in diverse stof-, leder kwaliteiten 
en kleuren. In Da Silva leder met zwart  
gemoffelde poot. 54x65x86 cm. 

Het najaar staat voor de deur en 

breekt er een gezellig tijd aan! 

Bent u op zoek naar inspiratie 

om deze sfeer ook binnen door 

te voeren? We willen u graag  

helpen met het juiste advies.

Breng een
warme sfeer

in huis

Voor de 
hele familie!

Verrassend

collectie
warme


