Bank Natal 3-zits bekleed met de
fluweelstof adore 232x95x84(h)

949.-

In diverse opstellingen, stoffen en
kleuren leverbaar.

Ontdek
onze
woonstijlen.

Bijzettafel Aap Ø37x53(h) 85.Ook leverbaar in zwart

Woonstĳl

Industrial
elegance.

Ze zĳn ontegenzeggelĳk industrieel, wandkast, TVmeubel en dressoir Camino. Gemaakt van lamulux,
een sterke en krasbestendige kunststof met een
ruige houtuitstraling. De schuifdeuren op rail maken
het extra stoer. En praktisch, want je hebt minder
plaats nodig voor je meubels. De nieuwe hoekbank
Bente zit zoals hĳ eruitziet: relaxt! Je kunt ‘m in de
uitvoering kopen die in jouw interieur past. De mix
met de ronde vloerkleden, ronde tafeltjes en zachte
stoﬀen mixt prachtig bĳ de robuuste meubelen.
Echt Industrial elegance!

01.

Wandkast Camino
met loftdeur
107x48x190(h)

949.-

02.

1799.-

Hoekbank Bente

03.

01 Wandkast Camino met loftdeur 107x48x190(h) 949.02 Salontafel Kotas met een blad van mangohout, set van 3
stuks, Ø43x35(h), Ø58x42(h) en Ø72x49(h) 199.- 03 Vloerkleed
Lovina Ø200 169.- 04 Vloerkleed Blackburn Ø200 299.Ø240 439.- In diverse maten leverbaar
2

04.

Shop
de
look.

Hanglamp Moonlight
van zwart metaal
medium 31x31x47(h) 69.large 45x45x62(h) 129.-

TV-dressoir Camino
met loftdeuren
151x48x65(h)

639.-

Eettafel Camino van krasvast
lamulux blad op een metalen onderstel
220x100x77(h) 779.- 250x110x77(h)
829.- In meerdere kleuren leverbaar
Eetkamerstoel Pablo bekleed met de
stof zorro verkrijgbaar in 3 kleuren 149.-

Relaxfauteuil Edgar elektrisch
verstelbaar bekleed met
microleer indiana. In diverse
kleuren leverbaar

1099.-

Hoekbank Bente ottomaan met 3-zits bekleed
met de ribstof wave 280x230x82(h) 1799.- In
diverse opstellingen, stoffen en kleuren leverbaar
Sierkussen Pauw 45x45 19.95
Sierkussen Palm 60x40 22.95

3

Prachtig
krachtig.
Een krachtig interieur. Heerlĳk retro ook.
Neem de hoekbank Coast. De ribfluwelen
stof en losse kussens zorgen ervoor dat je
lekker kunt wegzakken in deze bank. Vitrinekast Willem is van metaal, een sterk staaltje
dat zich helemaal senang voelt in deze setting. Wat vind jĳ ervan? Is dit jouw stĳl?

1099.Vitrinekast Willem

04.

Hoekbank Coast 3-zits met
ottomaan, bekleed met de stof ribcord
308x242x90(h) 1299.- In diverse
opstellingen, stoffen en kleuren leverbaar

02.

01.
03.

06.
05.

01 Tafellamp Isidoro Ø30x76(h) 129.- 02 Sierkussens vanaf 16.95 03 Salontafel
Adino van acaciahout op een metalen onderstel Ø85x30(h) 599.- 04 Vitrinekast Willem
van metaal 125x42x180(h) 1099.- 05 Vloerkleed Florence 160x230 199.- In diverse
kleuren leverbaar 06 Vloerkleed Ilya 160x230 159.4

Woonstĳl

Retro
chic.

New
arrival

Hanglamp Mayson
Ø30x25(h) 89.Ø40x34(h) 139.-

Eetkamerstoel Pip bekleed
met de stof goldy. Verkrijgbaar
in 3 kleuren 169.-

TV-dressoir Willem van metaal
200x50x55(h)
New
arrival

639.-

Oude tĳden herleven met deze
woonstĳl. Maar dan wel met
een moderne, chique twist.
Retro chic is een uitgesproken
stĳl. Zacht en aaibaar. Kleurrĳk
en uitbundig. Warm en stĳlvol.
Het heeft een luxe en rĳke
uitstraling door het gebruik van
warme tinten, fluwelen stoﬀen
en materialen als goud, messing
en marmer.

Bergkast Webster van metaal
met een webbing uitstraling
67x37x139(h)

299.-

Vloerkleed Florence 160x230 199.In diverse kleuren leverbaar

5

Shop
de
look.

Hoekbank Cadiz 2,5-zits met ottomaan bekleed met de stof paola 263x223x86(h)
Met elektrische relaxfunctie inclusief verstelbare hoofdsteun 2499.In diverse opstellingen, stoffen en kleuren leverbaar. Ook in leer leverbaar

New
arrival

TV-dressoir Spring
122x48x50(h) 479.172x48x50(h) 549.-

1899.-

De bank Cadiz is een moderne
bank met losse kussens, ottomaan
en relaxfunctie. De
microleren bekleding
voelt lekker aan en
geeft de bank een luxe
en rĳke uitstraling.
Meubellĳn Spring is al
bĳna niet meer weg
te denken uit onze
collectie. Gemaakt van lamulux,
een sterke en krasbestendige
kunststof met een moderne lichte
houtuitstraling.

Fauteuil Lusaka bekleed met
de stof leaf

399.-

In diverse kleuren, stof- en
leerkwaliteiten leverbaar.

Eettafel Spring 160x90x79(h) 379.190x90x79(h) 399.- 220x100x79(h) 449.Eetkamerstoel Mona bekleed met
de stof brego. In diverse kleuren
leverbaar 179.6

Beeld Verliefd
49x9x29(h) 159.-

Woonstĳl

Modern
mix.
01.

Relax hoekbank Cadiz
2,5-zits met ottomaan

2499.inclusief hoofdsteun

02.

01 Bergkast Spring 105x48x190(h) 999.02 Hoektafel Spring 67x67x40(h) 319.03 Vloerkleed Jari 160x230 299.-

03.

7

Als een
vorst in
Frankrijk.
Kĳk, dat is nog eens royaal zitten. Op de
Royal is het koninklĳk banken. Je voelt je als
een vorst in Frankrĳk.
Hoekbank Royal 2,5-zits met ottomaan
bekleed met de stof rovigo. Compleet met
verstelbare klaparm en elektrisch verstelbare
zitdiepte 279x213x79(h)

1699.In vaste uitvoering reeds leverbaar
vanaf 1317.-

01.

04.

02.

01 Vloerlamp Finn LED 140(h) 119.95 02 Salontafel Nero van
metaal in combinatie met marmeren blad 100x60x40(h) 299.03 Vloerkleed Florence 160x230 199.- In diverse kleuren
leverbaar 04 Poef Nathan medium bekleed met de stof
adore Ø60x33(h) 149.- Leverbaar in diverse maten, stoffen en
kleuren. Ook in leer leverbaar
8

03.

In diverse
opstellingen,
stoﬀen en kleuren
leverbaar.

De elektrische
relaxfunctie van
de Royal bank

Bank Royal 3-zits met elektrische relaxfunctie bekleed met de stof
city 229x92x79(h) 1299.- Meerprijs hoofdsteun 90(b) 149.
In vaste uitvoering reeds leverbaar vanaf 737.-

Andere
armleuningen?
Metalen poten?
Deze bank kan je
helemaal naar wens
samenstellen.
Salontafel Octagon set van 2 met
een houten blad op een metalen
onderstel 76x76x42(h) en
60x60x35(h) 269.-

De elektrische
verstelbare zitdiepte
van de Royal bank

Relaxfauteuil Eastwood met apart
van elkaar elektrisch verstelbare
rugleuning en voetensteun, bekleed
met de stof relax 1399.- Elektrisch
verstelbare hoofdsteun en/of
lendesteun en/of USB oplaadstekker
tegen meerprijs leverbaar. Ook in leer
leverbaar

Vloerkleed Blackburn
160x230 259.Ø200 299.Ø240 439.160x230 ovaal 299.200x290 ovaal 439.-

9

01.

01 Wandkast Monaco van het
krastvaste melamine Halifax in
houtstructuurlook Minnesota oak
225x48x206(h) 1899.- 02 Bijzettafel
Bunga metaal met glas Ø40x50(h)
109.- 03 Salontafel Bunga metaal
met glas Ø75x40(h) 219.04 Vloerkleed Jefferson 160x230
259.- 200x290 419.-

Wandkast Monaco
225x48x206(h)

1899.New
arrival

Fresh
Feelings.
Frisse nieuwe meubelen in onze collectie: de Pavia bank is een
lekkere hoekbank met een twist: de leren armsteunen en mediatas
zorgen voor een urban gevoel. Ook tv-kast Monaco doet dat. In deze
opstelling kun je er een 55-inch tv in ophangen. De achterwand is
ervoor gemaakt; kabels vallen onzichtbaar weg achter de kast. Door
planken weg te halen, kun je er zelfs een tv van 85-inch in hangen.
Monaco is ook verkrijgbaar als tv-dressoir, dus zonder opzetkast. De
keus is aan jou!
10

02.

03.

04.

Woonstĳl

Urban
loft.
Bijzettafel Moyuta
Ø36x51(h) 65.- Ø42x56(h) 79.New
arrival

Wandklok Lenn
Ø60

179.-

Eetkamerstoel Palermo bekleed met
de stof guarda. Ook leverbaar zonder
wielen of met parketwielen. Verkrijgbaar
in diverse kleuren en stoffen. Leverbaar
vanaf 219.- Ook in leer leverbaar
Uitschuiftafel Monaco
130/180x130x78(h) 1199.-

Vlot, stedelĳk, groots,
eigentĳds. Dat zĳn de
kenmerken van Urban
loft. In de basis bestaat
het interieur uit neutrale
kleuren. Dat zorgt voor
een rustige uitstraling.
Rĳke, stoere materialen
geven de stĳl kracht.

New
arrival

Vloerlamp Five Fingers
5-lichts 108x205(h)

159.-

New
arrival

Hoekbank Pavia 2,5-zits met ottomaan bekleed
met de stof oasis 278x223x87(h) 1799.- In diverse
opstellingen, stoffen en kleuren leverbaar. Ook in
leer leverbaar. Hoofdsteun, armsteun en mediatas
tegen meerprijs leverbaar
11

Vitrinekast Cardiff
130x42x180(h)

999.01.
03.

04.
05.

02.

01 Bank Byron 3-zits bekleed met kenia leer 230x91x86(h) 1499.- In diverse
opstellingen, stoffen en kleuren leverbaar. In stof vanaf 949.- 02 Bijzettafel Emery van
rotan Ø50x30(h) 129.- 03 Eettafel Cardiff 220x95x76(h) 699.- 04 Eetkamerstoel
Taylor in microleer 199.- 05 Eetkamerstoel Bonnie in fluweelstof 179.-

M10-21 De vrijblijvende aanbiedingen gelden 10
dagen, zolang de voorraad strekt. Door overmacht
kan het voorkomen dat bepaalde artikelen niet
meer leverbaar zijn. Aan het aanbieden van
afgebeelde artikelen zijn geen rechten te ontlenen.
Prijs-, model- en kleur- wijzigingen voorbehouden.
Bezorging tegen kostprijs. Zelfmontage artikelen
worden ook als zodanig geleverd. Alle genoemde
prijzen zijn per stuk indien niet anders vermeld.
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