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TeL. 056/37.30.77

(Inrit Brantano)

rOeSeLAre
BrUGsesTeenWeG 535
TeL. 051/20.46.55
(rond punt Mamoetcentrum)

IePer
POTYZesTraaT 63
TeL. 057/20.52.57
(sT. Jan)Open van maandag tot en met vrijdag: 

9.30 u. - 12 u. / 13.30 u. - 18.45 u. 
Zaterdag : 10 u. tot 18.00 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Vanackere J. - info@emdecor.be
Verantwoordelijke uitgever: 

stofbekleding 
hoek 
190 x 220 cm. 
Poef : 80 x 80 cm.

525
alle

kuSSenS

inbegrepen

2-zitsbank 
B. 140 x D. 90 x H. 85 +
3-zitsbank  B. 210 x D. 90 x H. 85  
bekleding PU in lederlook

585 stofbekleding
hoek
230 x 254 cm. 
(167 + 87 cm. poef) x 98 diep
met SlaapFunctie

595

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

865

combinatie 
2-zit + 
Hoek + 3-zit
B. 226 x
263 cm.

695
diverse combinatie 

mogelijkheden, 
diverse kleuren.

2-Zitsbank + 
longchair 
B. 280 x L. 235 x D. 100 cm.
met verstelbare hoofd- en armsteunen
bekleding PU lederlook 875

Stof bekleding
2-zitsbank B. 181 x H. 104 x D.99 cm
3-zitsbank B. 213 x H. 104 x D. 99 cm.

vanaf

met 
2 electrische relaxen
vanaf

1165

stofbekleding. B. 220 x D. 140 cm. 
Longchair links of rechts.

2-Zitsbank + 
longchair rechts. 
Bekleding: PU lederlook. 
B. 300 x D. 162 cm.

In lederlook - 2- zitsbank + 
longchair 
B. 280  x D 90 - 
longchair 220 cm.

In optie poef : 
85 x 77 cm.  + € 160 865

3-zit b. 215 x h. 85 x d. 97 cm.
2-zit b. 182 x h. 85 x d. 97 cm. 
bekleding kunstleder 699

maand van Het zitcomFort SalontaFel city+
Gratis

gratiS
bij aankoop

van een
compleet salon

naar keuze

550
gratiS

salontafel

alle
kuSSenS

inbegrepen

gratiS
salontafel

gratiS
salontafel

790 825

gratiS
salontafel

salontafel city

gratiS
salontafel



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

matraSSen in 
koudScHuim

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 :

240135 210
140 x 200 160 x 200 90 x 200

380230 335
140 x 200 160 x 200

niki
koudScHuim
kern in bultex

• matras hypo-allergeen anti-huisstofmijt
• zonder CfC
• Kern Bultex®
• 7 ergonomische confortzones
• hoes in dubbeldoek - beide zijden doorstikt
• ventilerende zijborder
• medium ligcomfort
• geschikt voor vaste en verstelbare bodems
• totale hoogte : ± 16 cm.

90 x 200

345205 309
140 x 200 160 x 200

Super pocket kern
met 7 ergonomische comfortzones

matras met visco-elastisch 
drukverlagend ruimteScHuim
de revolutie in ligcomFort

90 x 200

636380 572
140 x 200 160 x 200

• Hypoallergeen en anti-huisstofmijt
• Pocket verenkern (400/m²)
• Beide zijden doorstikt met Climawatt (400g) voor
    optimale temperatuur- en vochtregulatie
• afritsbare hoes in dubbeldoek, wasbaar op 60°C
• Driedimensionale, ventilerende zijkant
• Medium ligcomfort
• Totale hoogte = ± 24 cm
• Geschikt voor vaste en verstelbare bodems
Deze matrassen bieden bescherming tegen doorliggen, 
verlagen en voorkomen rugpijn

SenSuS 500
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2 laden
2 laden +
1 spiegeldeur 2 laden +2 spiegeldeuren 2 schuifdeuren

226

21
2

56

115 145 205 275 310 5 deuren + 2 laden +1 spiegeldeur

2-Delige onderbodems 70 x 200 cm. met 
bonnelvering en comfortboorden
hoofd en voet afzonderlijk 
traploos verstelbaar

2-delige matras : 
2 x 70 cm.hypo-allergeen  
anti-huisstofmijt
330 zakjesveren per m2 - 
7 comfortzones
keuze 
bekleding : 
stof of lederlook 
- diverse kleuren

electrisch 
verstelbaar -

dubbele 
motor

2-delige onderbodems 
70 x 200 cm. met bonnelvering 
+ plateau-afwerking . + hoofdbord + 
potenset + 1-delige wellnessmatras 
140 x 200 cm. 
aMBIenTe HYPO-aLLerGeen
anti-allergieën, anti-huismijt. 
330 Zakjesveren per m3 - 
7 zones.

eveneens verkrijgbaar 
160 x 200 cm. of 
180 x 200 cm., mits toeslag.

MaTras
7 ZOnes

330 Veren/
m3

+

boxspring 2-persoons ambiance ii 140 x 200 cm.

850

boxspring 2-persoons pure 140 x 200 cm.

MaTras
7 ZOnes

330 Veren/
m3

+
1465

met schuifdeuren
Verkrijgbaar in verschillende breedtes:
BR. 136 of 181 of 226 of 271 of 315 cm.
aFmetingen:  H. 210 cm.  
  d. 62 cm.
• kompleet met 2 legplanken 
+ 2 kleerstangen
kleuren
hout :

kleuren
glas :

dream
Vb.: Kast B. 226 x
H. 210 x D. 62 cm. 385

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

kleuren hout :

imperial
Vb.: Kast B. 250 x
H. 223 x D. 65 cm. 
+ 1 spiegel

499

top kwaliteitS-kaSten

aan uiterSt lage priJzen

uw droomkaSten op maat - luxe ScHuiFdeurkaSten

Kleuren naar keuze.
Karkas en deuren volledig in houtdecor

Strakke 
deSign 

aFwerking !

Bekleed met
kunstleder- 
onderbodems 
met latten 
+ Bonnellverenmatras

250 Bekleed met stof - 
2 onderbedden met latten.
Matras met pocketverenkern + 
luxe topdekmatras 
in Hr-schuim 575

complete 2-persoons boxspring sets
éénpersoonsbox
90 x 200 cm.

120 x 200cm.

299
140 x 200cm.

350

Houten 
kader 

met latten 
in voorgevormd 

beukenhout.

2 persoons

€ 64
set koppelpoten 

vanaf € 25
vanaf 32
voor kwaliteitsvolle bodems,
zie onze toonzalen.

1 persoons

LAttenbOdemS + mAtrASSen
1 persoons

1 persoons

52
Met kop en 
voet electrisch 
regelbaar.

2402 persoons

€ 104
2 persoons

€ 480

Beuken-
houten 

kader met 
26 verende 

beukenhouten 
latten. 4 Dubbele 

latten ter hoogte van de 
lenden instelbaar op 

lichaamsgewicht.

box primo - 140 x 200 cm. box baSic ii - 160 x 200 cm.



samenstelling : 
dressoir b. 259 x h. 111 x d. 50 cm. + 

vitrine b. 122 x h. 211 x d. 50 + 
tafel b. 184 x h. 78 x d. 101 cm.

bijpassende rotan stoel

living york
Decor kristal eik-licht bruin

diverse
modellen
in
onze
toon-
zalen

in wit/antraciet of 
sonoma eiken
bed 160 cm. + 
5-deurskast met 
3 spiegels 
+ 2 nachttafels.

Slaapkamer
trendy i

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

Slaapkamer
Fella
eikdecor

Samenstelling :
bed 160 x 200 + 
schuifdeurkast met 
dubbele 
spiegeldeuren 
B. 225 x H. 210 + 
2 nachttafels

Slaapkamer
perk
antraciet

Bed 
140 x 200 cm. 
+ 2 nachttafels + 
schuifdeurkast 
met spiegels 
B. 200 x 
H. 216 x  
D. 69 cm. - 
in optie : 
commode 
€ 140

Slaapkamer
amée
eikdecor

665625

455445

PU bekleding
in luxe 
stofbekledingper aankoop van

4 stoelen

promo prijs

kleur naar keuze
Per aankoop van
4 stoelen

per stoel

klapstoel in zwart

10
per stoel

Stoel Simpose

Kleur naar keuze
per aankoop 
van 4 stoelen

promo prijs

25
per stoel

eetkamerstoel

promo prijs

40

Stoel Fancy

promo prijs

89

Stoel lydi

65
per stoel

promo prijs

promo prijs
Stoel college

promo prijs

61

promo prijs

Stoel Slash Stoel tifo Stoel lined

PU zwart PU zwart

promo prijs

37

promo prijs

67

wandkast
B. 164 cm.
H. 212 cm.
D. 50 cm.

samenstelling : 
dressoir b. 246 x h. 93 x d. 50 cm. + 

vitrine b. 126 x h. 212 x d. 50 + 
tafel b. 184 x h. 78 x d. 102 cm.

bijpassende stoel naar keuze

living calcutta
Decor eik nature + leisteen

aktie
priJzen
in onze

toonzalen

bibliotheek
tv wand
B. 259 cm.
H. 211 cm.
D. 50 cm.

tijdloze charme en romantiek...

35

rotanstoel mike

75
inclusief
kussen



taFel baSic  B. 60 x L. 60 cm. ............................  € 78,90
 B. 60 x L. 80 cm. ............................  € 80,50
 B. 60 x L. 100 cm. ..........................  € 84,80
 B. 70 x L. 110 cm. ..........................  € 100,00
Stoel corFu vanaf. .........................................  € 55,00

taFel verona B. 100 x L. 200 cm. ......................  € 262,00
barStoel elli .................................................  € 115,00

taFel quinta  B. 90 x L. 150 x H. 90 cm. ..............   € 250,00
 B. 90 x L. 180 x H. 90 cm. ..............   € 269,00
barStoel quinta Hoogte zit 65 cm.  vanaf ................. € 110,50

taFel luStra B. 80 x H. 90 x L.120 cm. .............  € 143,00
barStoel reina hoogte 65 cm.. .....................  € 102,50

taFel eliaS   B. 110 x L. 220 cm. ................vanaf  € 280,00
Stoel pro S stapelbaar .............................vanaf   € 84,00

taFel verona L. 140 x B. 80cm.. ......................  € 197,00
barStoel Sierra vanaf.. ................................  € 117,00

kleuren van bekleding en
onderstel naar keuzetaFelS en Stoelen voor keuken en living aan promotiepriJzen

zitelementen pauline

Moduleerbare aanbouw-elementen, 
ofzonderlijk combineerbaar 
naar grootte en stofkeuze. 
Diverse stoffen en kleuren, 
naar keuze.
Opstelling zoals op foto
D. 150 x 
B. 384 x 
D. 212 cm.

880
hoekterminal links + 2 x 1-zit + hoek + 1-zit ‘r’

96

96 1-zit

€130

116 116 96

1-zit
+ arm 
links

1-zit
+ arm 
rechts

hoek

€170 €170 €165

96

96

poef
groot

€110

48

96

poef
klein

€90

9696

180

hoek-
terminal

links

hoek-
terminal
rechts

€285 €285

Stel zelF uw
droomSalon Samen

in optie grote poef: € 110

diverSe 

kleuren en 

StoFFen !

de liFtzetel

Helpt Je
opStaan

relax
anatol 
Manueel 
regelbare rug-, 
zit en voetsteun

ecHt
leder

relax promo
Met elektrische motor. 
rug- en zithoogte electrisch 
verstelbaar. Liftsysteem 
elektrisch regelbaar. 
            In- en 
              uitstaphulp.

225 725

relax nino
Met elektrische motor. 
rug- en zithoogte 
electrisch verstelbaar. 
Liftsysteem elektrisch
regelbaar. 
          In- en 
         uitstaphulp.

ecHt
leder

725

relax
alicante
Met dubbele elektrische motor 
met powerlift en uitklapbare 
wieltjes voor gemakkelijke                
               verplaatsing

995

folderprijzen zijn meeneemprijzen. Inclusief BTW.  Onder voorbehoud van wijzigingen of verbeteringen. Thuisbezorging volgens tarief zie toonzalen.

95 14077
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3 kleuren - 
combinaties 
wit, licht en 
donker wallnut

*aanBOUW-
TafeL
100 x 74 x 
65 cm. 

€51
BU 140 x 74 x 
80 cm €100

*BU 180 x 74 x 
80 cm. €110

BU 160 x 74 x 
80 cm. €105

BU 200 x 74 x 
80 cm. €115

*Bs-
COnTaIner
49 x 58
x 48 cm. €73
BL-
COnTaIner
49 x 58
x 48 cm. €78

a
90 x 
116 x 
42 cm.

€98

b
90 x 
116 x 
42 cm.

€72

c
90 x 
221x 
42 cm.

€142

d
90 x 
221x 
42 cm.

€155

234*Com-
pleet 
hoek-
bureau*

ALtO bureeLcOmbInAtIe* opberg- en ScHoenkaSten
met legplanken inbegrepen

diepte 41 cm. - kleur wit of eik grijs

bijzetkastjes in eik- beuk of wit decor 22
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