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uw meubelpartner
sinds 1972

Maak kans op
 € 20.000 winst

Samenstelling :
bed 160 x 200 + 
schuifdeurkast met 1 spiegel 
B. 215 x H. 210 + 
2 nachttafels

3-zit : B. 220 x H. 90 x D. 95 cm.
2-zit : B. 186 x H. 90 x D. 95 cm.
bekleding stof of lederlook

salon
HaRDY

 p
ro

moprijs

725

slaapkamer CaRLa
eikdecor

 p
ro

moprijs

525

Samenstelling :
dressoir B. 210 xH. 90x D. 45 +
vitrine B. 110 x H. 180 x D. 39 +
tafel B. 180 x H. 75 x D. 90 +
4 stoelen
inbegrepen

Eetkamer EnZo
in sonoma eikdecor

 p
ro

moprijs

599

per aankoopschijf van € 250
1 kans om € 20.000 te winnen

GRaTIs • kopEn...kRabbEn...wInnEn •GRaTIs

aktie geldig van
 01-06-2018

tot 30-06-2018



slaapkamer HELGa
decor wit of donker eiken
Samenstelling : bed 140 x 200 + schuifdeurkast 
met spiegel B. 200 x H. 216 + 2 nachttafels

slaapkamer bIRGIT
Metaalgrijs, afgezet met eikdecor
Bed 160 x 200 cm. +
Schuifdeurkast B.218 x H. 210 +
hoofdbord met 2 nachttafels

slaapkamer TREVI 
in wit/antraciet - bed 160 cm. + 
5-deurskast met 3 spiegels + 
2 nachttafels.

slaapkamer LIsa
rustiek eikdecor
bed 140 x 200 cm. +
schuifdeurkast B. 250 x H. 216 + 2 nachttafels

114 p
ro

moprijs

465
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ro

moprijs

735

 p
ro

moprijs

575

 p
ro

moprijs

975

GRaTIs

Maak kans op 
€ 20.000 !
1 Subito-kraslot

per
aankoopschijf 
van € 250 



muLtIfunctIOnELE KLEERKASt met draaideuren
12 deuren
+ 3 schuiven
B. 270 x 
H. 230 x 
D. 54 cm.
met spiegels

eveneens verkrijgbaar op
B. 180 x 
H. 230 x 
D. 54
zonder spiegels 359
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2 schuifdeuren2852 laden + 
1 spiegeldeur
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5 deuren + 2 laden +
1 spiegeldeur310
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280 4 laden +
2 spiegeldeuren

Verkrijgbaar in verschillende breedtes :
BR. 151-181-201-225-280-300-320 
of 350 cm.
3 hoogtes : H. 197-223 of 235 cm.
Diepte : 65 cm.
• kompleet met 1 (H.199) of 2 leg-
planken + 
   1 kleerstang in hoogte verstelbaar.
• eveneens verkrijgbaar met spiegel-
deuren
• eveneens verkrijgbaar met 
halogeen verlichtingselementen.

kleuren hout :

prijsvoorbeeld
Kast B. 250 x
H. 223 x D. 65 cm. 
+ 1 spiegel

IMpERIaL

560

uw dROOmKAStEn OP mAAt
topkwaliteit
aan uiterst lage 
prijzen

 p
ro

moprijs

575

GRaTIs

Maak kans op 
€ 20.000 !
1 Subito-kraslot

per
aankoopschijf 
van € 250 



Hoeksalon LIMa
met electrische relaxfunctie
+ verstelbare hoofdsteunen
B. 286 x D.233 cm.

+ electrische relax
+ verstelbare hoofdsteunen

1210

Eetplaats York - Tijdloze charme en romantiek...

kies zelf de kast die bij uw living past...

995

Hoeksalon sTEVEn
3-zit + hoek + 2-zit + longchair (l/r)

CoMbInaTIE 2-ZIT + 
HoEk + 3-ZIT 
B. 226 x 263 cm.

TV-bibliotheek
wand YoRk

B. 215
H. 211
D. 50 cm.

 p
ro

moprijs

679

Diverse modellen in onze toonzalen

GRaTIs

Maak kans op 
€ 20.000 !
1 Subito-kraslot

per
aankoopschijf 
van € 250 

Hoeksalon
pHEaDRa

aCTIE
pRIjZEn
In onZE

ToonZaLEn



TV wand
sUMMERbY

dressoir B. 220 x H. 90 x D. 45 cm.
vitrinekast B. 120 x H. 190 x D. 45 cm.
tafel  170 x 90 cm.

gebleekt eikdecor
b. 299 x
h. 190 x
d. 45

bijpassende stoel naar keuze 
vanaf € 40 per stuk

650

470

Trendy Living orlando
samenstelling : dressoir b. 250 x h. 111 x d. 50 cm.
+ vitrine b. 144 x h. 209 x d. 50 + tafel b. 184 x h. 78 x d. 101 cm. - bijpassende stoel naar keuze

Opstelling zoals op foto: 
2-zit + hoek + 
3-zit + longchair 
226 x 325 x 190 cm - bekleding kunstleder

950CoMbInaTIE 2-ZIT + 
HoEk + 3-ZIT 
B. 226 x 263 cm.

diverse combinatie mogelijkheden,
diverse kleuren.

GRaTIs

Maak kans op 
€ 20.000 !
1 Subito-kraslot

per
aankoopschijf 
van € 250 

aCTIE
pRIjZEn
In onZE

ToonZaLEn

Hoeksalon
pHEaDRa

770 735Hoeksalon
MERLIn 3-zit + hoek + 2-zit - bekleding PU

Living sUMMERbY
gebleekt eikdecor



voor kEUkEn en LIVInG DIVERsE MoDELLEn En kLEUREn aan PROmO
PRIjzEn

zie onze
toonzalen

63 65 65 67
stoel
simpose
Kleur naar keuze
per aankoop 
van 4 stoelen

25
per stoel

bEsTE
koop !

kleur naar
keuze

Per
aankoop
van
4 
stoelen

stoel Lydi

43
per stoel

stoel
Tifo
PU zwart

37
per stoel

bEsTE
koop !

bEsTE
koop !

TaFEL
qUERIDo
B. 90 x L. 150 x H. 90 

vanaf

350barstoel
silva

vanaf 125
TaFEL
qUEEn
B. 90 x L. 180 x H. 72 

nu

300stoel
Elite 139

vanaf

566 stoel pro
vanaf 99

TaFEL
aLICanTE
verlengbaar (180 + 2 x 60 cm.) L. 300 x B. 90

55

Relax
anaToL 
Manueel 
regelbare rug-, 
zit en voetsteun

nu

225

DE LIFTZETEL

HELpT jE
opsTaan

DUbbELE
MoToR

nu

799

Relax
CoMpaCT I 
Electrisch,  
regelbare rug-, 
zit en voetsteun
zitbr. 80 cm.

Relax
CoMpaCT II 
Rug- en zithoogte electrisch
verstelbaar. Liftsysteem electrisch 
regelbaar. In- en Uitstap hulp
zitbr. 102 cm.

nu

875

DUbbELE
MoToR

Relax
aLICanTE 
Met Powerlift en uitklapbare wieltjes voor 
moeiteloze verplaatsing Rug- en zithoogte 
electrischverstelbaar. Liftsysteem 
electrisch regelbaar. 
In- en Uitstap hulp

DUbbELE
MoToR

nu

1150



Eveneens verkrijgbaar 160 x 200 cm. of 180 x 200 cm. mits toeslag.

MaTRaS
7 ZONES

330 VEREN/
m3

box pRIMo
3 afmetingen
bekleding lederlook
2 onderbodems 
met latten + Bonnell-
verenmatras 

120 x 200 cm. 140 x 200 cm.

299 350
box basIC II 160 x 200 cm.

ingewerkte
TopMaTRas !

Bekleed met stof - 
2 onderbedden met 
latten. Matras met 
pocketverenkern + 
ingewerkte topmatras

boxspring 2-persoons 
FRanka 160 x 200 cm.

GRaTIs ToppER
In koUDsCHUIM !

Vaste onderbodem met 
opbergruimte
onder bed.Bonnelveren 
matras +

 p
ro

moprijs

880boxspring 2-persoons 
aMbIanCE II 140 x 200 cm.
2-delige onderbodems 70 x 200 cm. met bonnelvering 
+ plateau-afwerking . + hoofdbord + potenset + 
1-delige wellnessmatras 140 x 200 cm.  - 
anti-allergieën, anti-huismijt.

boxspring 2-persoons 
VICE 160 x 200 cm.
Onderbodem met bonnelvering Modieuze stof - 
inclusief rol- en hoofdkussen Pocketverenmatras +
gratis topper in koudschuim

 p
ro

moprijs

875

GRaTIs ToppER In koUDsCHUIM !

 p
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moprijs

875

 p
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moprijs

575
 p

ro
moprijs

250
90 x 200 cm.

GRaTIs

Maak kans op 
€ 20.000 !
1 Subito-kraslot

per
aankoopschijf 
van € 250 
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opEnInGsUREn RoEsELaRE + kUURnE : van maandag t.e.m. zaterdag doorlopend van 10 u. tot 18 u. - Gesloten op zondag
opEnInGsUREn IEpER : van maandag t.e.m. vrijdag 10 u. - 12.30 u. en 13 -18 u. zaterdag doorlopend van 10 u. tot 18 u. - Gesloten op zondag

Een droom van een instapklare dressing met een selectie 
uit verschillende elementen en afmetingen. 
Van jeugdstudio naar studentenwoning tot een 
volwaardige slaapkamer met inloop aankleedruimte : 
EEnVoUDIG En nIET DUUR.
Talrijke aanbouwmogelijkheden, bijhorende bedden, 
nachttafels, commodes, verlichtingselementen.
Voor uitleg en gratis offerte, zie onze toonzalen.
Onderstaand voorstel :
MET basIsELEMEnTEn + InboUwELEMEnTEn.

in alpine wit

• legplank +
 kleerhanger 
inbegrepen
 b. 100 x
 h. 206 x
 d. 41 cm.
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opbERG- En
sCHoEnkasTEn

met legplanken inbegrepen - 
diepte 41 cm. - kleur wit of eik grijs

65 140

77 95

folderprijzen zijn meeneemprijzen. Inclusief BTW.  
Onder voorbehoud van wijzigingen of 

verbeteringen.   
Thuisbezorging volgens tarief zie toonzalen.

90 x 200

• soepel en krachtig verende matras - vormvast
• medium ligcomfort met dubbel doekhoes
• hypo-allergene matras
• totole hoogte 16 cm.
• uiterst geschikt voor vaste lattenbodems

40 kG. DEnsITEIT

koUDsCHUIM MaTRassEn

240135 210
140 x 200 160 x 200

poCkETVEREnMaTRas MET 
aFnEEMbaRE HoEs

• onder en boven afgedekt met polyether
• afritsbare hoes in dubbeldoek - wasbaar 60°
• stevig slaapcomfort
• totale hoogte ± 20 cm.

zakjesveren met 5 
ergonomische comfort zones :

90 x 200

380230 335
140 x 200 160 x 200

dRESSbOx StudIO

+
7553 41

=

halve
rugwand

• bovenstaande inbouwelementen eveneens
combineerbaar met basiselement 
b. 100 x h. 231 x d. 41 cm. 172
• basiselement
b. 50 x h. 206 x
d. 41 cm.

119

• basiselement
b. 50 x h. 231 x
d. 41 cm.

133

• uitsluitend
combineerbaar
met 3 legplanken.

3150

nu

152

GRaTIs

Maak kans op 
€ 20.000 !
1 Subito-kraslot

per
aankoopschijf 
van € 250 
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