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SLAAPKAMER MAXIM
Ledikant 160 x 200 cm  599,-
Ledikant 180 x 200 cm  649,-
Nachtkastje 259,- per stuk
Bedlampjes 125,- per stuk
Linnenkast 2-deurs vanaf 1199,-
Bijpassende commode leverbaar voor 549,-

Ledikant 140 x 200 vanaf

549,-

FRAAI DESIGN
MOOI VAN PRIJS

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Het is mogelijk dat openingstijden afwijken indien noodzakelijk vanwege actuele coronamaatregelen. Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Linnenkast Maxim
3-deurs uitvoering met koof en 
verlichting 1649,- 
Leverbaar in diverse uitvoeringen en 
afmetingen.

BIJPASSENDE
LINNENKAST

VERKRIJGBAAR PROGRAMMA META
Dit programma heeft een moderne look met een 
industriële touch. De uitstraling van de verschillende 
kasten oogt robuust en stoer. Met dit programma ben 
je zeker van een stoere, warmbruine houtlook in je 
interieur. De handgrepen zijn gemaakt van zwart staal 
en het programma heeft zwarte poten. De items zijn 
geheel afgewerkt met melamine. Met melamine geef 
je meubels elk gewenste uitstraling en profiteer je van 
de voordelen van kunststof. TV kast Meta 

2-deurs TV kast met open vak 649,-
in meerdere uitvoeringen leverbaar.

Combikast Meta
1 glazen deur/2-deurs 1075,-
meerdere uitvoeringen leverbaar.

LAAT U  VERRASSEN DOOR DE RUIME KEUZE IN INDUSTRIËLE LOOK MEUBELEN
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DIT IS WERKELIJK HET 
ÉCHTE RELAXEN!  

PROGRAMMA 
MESSINA

STOER PROGRAMMA VAN ROBUUSTE HOUTLOOK      
EN ZWART METAAL

Zoals afgebeeld 2,5-zits met 
ottomane in stof vanaf 

1975,- 

in leder vanaf 2499,-
Relaxfunctie tegen meerpriijs.

EETTAFEL MEMPHIS
Mooie grote ovale eetkamertafel met 
lamulux tafelblad en een metalen 
onderstel. De tafel is maar liefst in 
ruim 15 kleuren beschikbaar. 

Vanaf  695,-

EETKAMERSTOEL MILAAN
Door haar mooie design heeft de eetkamer-
stoel Milaan een luxe uitstraling. De stoel 
is gestoffeerd met stof Goldy, waardoor de 
stoel erg fraai oogt aan tafel. Door de mooie 
ronde vormen is het een elegante stoel. Het 
onderstel is gemaakt van metaal en geeft de 
stoel een industriële look. 
Vanaf 149,- 

EETKAMERSTOEL MODENA
Eetkamerstoel Modena is met haar twee 
armen een schitterende eetkamerstoel, 
welke een heerlijk zitcomfort heeft. De 
stoel heeft een fraai rank design met mooie 
rechte vormen. Het onderstel is vervaardigd 
uit gepoedercoat zwart metaal en staat op 
soepel rollende skatewieltjes. De stoel is 
bekleed met de robuuste microvezelstof 
Luxor en is verkrijgbaar in de kleuren: 
antraciet, cognac en mos. 
Vanaf 129,- 

EETKAMERSTOEL MONZA
Eetkamerstoel Monza heeft een fraai stiksel 
en een robuust mat zwart gepoedercoat 
onderstel. De stoel heeft de stoere 
microvezel bekleding Luxor.  
Afmeting: (hxbxd) 87x54x62 cm. Tevens 
is de eetkamerstoel leverbaar in de kleuren: 
antraciet, mos en cognac. 
Vanaf 129,- 

EETTAFEL MELBOURNE
Elegante ronde eettafel met een lamulux tafelblad brengt sfeer 
terug in ieder soort interieur.  Lamulux is sterk en bestand 
tegen o.a. zuren en bovendien krasbestendig. De tafel is 
leverbaar in drie afmetingen en maar liefst 15 kleuren.   

Vanaf  679,-

BANK MARSALA
Deze comfortabele bank is verkrijgbaar in verschillende stoffen, leersoorten en 
uitvoeringen. De bank biedt diverse mogelijkheden. Je kunt kiezen uit 3 type poten 
en 3 type rugleuningen. De bank is leverbaar als 2-zits bank, 3-zitsbank, loungebank 
en hoekbank. 2-zits in stof vanaf 1199,- in leer vanaf 1375,- 

PROGRAMMA MESSINA
De items van programma Messina zijn een aanvulling op een industriële inrichting. 
De items zijn gemaakt van zwart metaal en lamulux. Lamulux is een zeer kras- en 
slijtvast materiaal en heeft de uitstraling van massief hout. De items zijn verkrijgbaar in 
verschillende decors : mokka, oriënt, old teak en mumbai. In de open vakken kun je je 
leukste woondecoratie uitstallen. Zet Messina in je woonkamer, keuken of slaapkamer. 
De items passen in ieder interieur.  

STOER
EN MODERN

DESIGN

KEUZE UIT
MAAR LIEFST
15 KLEUREN

Wandkast Messina 
Wandkast 3-deurs met 2 laden 1049,-

TV kast Messina 
2-deurs TV kast met 2 open vakken 499,-

Leverbaar in de maten:
Ovaal 200 x 102 cm
Ovaal 220 x 120 cm
Ovaal 250 x 128 cm

Leverbaar in de maten:
Rond 130 cm
Rond 140 cm
Rond 150 cm

BESTAND TEGEN ZUREN EN KRASBESTENDIG
BRENGT SFEER IN IEDER INTERIEUR

TV kast Messina 
4-deurs TV kast met 2 open vakken 
en 1 lade 849,-

Wandschap Messina 
in 3 maten leverbaar vanaf 95,-

GRATIS
HOOFDSTEUN-
VERSTELLING


