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Drie inspirerende woonstijlen laten je op 2.500 m2 het mooiste zien in jong 

wonen en slapen anno nu. Industrieel Loft, basic Modern en romantisch 

Lifestyle. Uniek in zijn soort!

 

eén jaar Casa

De tijd vliegt. Inmiddels is ons woonconcept alweer een jaar jong. En 

we hebben niet stilgezeten. Vol enthousiasme hebben onze mensen de 

Casa showroom tot in perfectie gestyled. Onze collectie is uitgebreid met 

nieuwe producten en tal van leuke, bijzondere woonaccessoires.

Nieuwsgierig geworden? Je vindt Casa op de Woonboulevard in 

Roermond. Bekijk Casa alvast online, like onze Facebook pagina en blijf op 

de hoogte van actuele acties.

 

alvast veel leesplezier en graag tot ziens in onze winkel!

Team Casa Home Lifestyle

Modern

Loft

Lifestyle

/CasaHomelifestyleLike ons op facebook!
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uniek in
nederland

kare design  |  Bed City spirit
afmeting 160x200 cm.
ook verkrijgbaar in 180x200 cm. 
Zoals getoond 1.299.-
vanaf 999.-

Casa

lifestyle
Home



dressoir Hoog 
b/h/d: 120 x  
140 x 50 cm:

vanaf: 1.799.-

dressoir laag 
b/h/d: 200 x 56 x 50 cm:

vanaf 1.599.-

salontafel
b/h/d: 135 x 45 x 75 cm:

vanaf 849.-
tegen dezelfde prijs ook verkrijgbaar 
in b/h/d: 100 x 45 x 100 cm

boomstam eiken met groeisCHeuren. leverbaar in onderstaande uitvoeringen:

 oiled  smoked  white wash old Bassano sand desert moCCa BlaCk

tv- dressoir
b/h/d: 145 x 58 x 50 cm:

vanaf 1.299.-

wandsCHap
b/h/d: 154 x 13 x 20 cm:

vanaf 229.-
ook verkrijgbaar 
in breedte 200 cm: 299.-

salontafel
b/h/d: 100 x 45 x 100 cm:

vanaf 849.-

dressoir laag
b/h/d: 200 x 75 x 50 cm:

vanaf1.799.-

eetkamerfauteuil met 
ruw stalen sledeframe
in vintage-look met armleuning, 
bekleed met vintage buffelleer rich brown,
met m-naad, frame in mat zwart:

vanaf 429.-

dressoir 
Hoog
b/h/d: 120 x  
140 x 50 cm:

vanaf 1.799.-

stoel met ruw stalen 
sledeframe
in vintage-look zonder armleuning, 
bekleed met vintage buffelleer rich brown,
met m-naad, frame in mat zwart:

vanaf 379.-
de unieke eettafel is in onderstaande afmetingen leverbaar:
Hoogte: 76 cm lengte: 100 of 110 cm  
 breedte: 180, 200, 220, 240, 260, 280 of 300 cm

vitrinekast
b/h/d: 75 x 
185 x 50 cm:
vanaf 

1.499.-

ladekast
b/h/d: 107 x 77 x 50 cm:
vanaf 

1.299.-

in velen afmetingen 
verkrijgbaar. 
(zie opsomming onderstaand)

eettafel 
b/d: 180 x 100 cm:

vanaf 1.199.-

dressoir Hoog
b/h/d: 120 x 140 x 50 cm:
vanaf 

1.799.-

salontafel
b/h/d: 135 x 45 x 75 cm:

vanaf 849.-

massief Boomstam eiken 
sand

in combinatie met zwart staal

met echte groeischeuren!   

Industrieel
wonen!
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1. wanddeCoratie „stierensCHedel“ 
aluminium vernikkeld, b/h/d: ca. 75x85x20 cm: 
199.-
2. eCo-leder bank  
met nosagvering, losse zit- en rugkussens 
(gefixeerd)
Bekleding: eCo-leder tennessee 03 = 70 % leder  
geïmpregneerd met een vuilafstotende laag (30%),  
Zwarte metalen pootjes, afmeting: ca. 295x160 cm, 
hoogte 80 cm: 1.799.-  
in vele bekledingsvarianten en 
combinatiemogelijkheden verkrijgbaar.

2. eCo-leder bank

vanaf1.799.-

1. wanddeCoratie
stierensCHedel

vanaf199.-

Plof lekker neer!

Loft



tv-meubel
met 1 vak voor apparatuur,
2 deuren en 1 lade, 
b/h/d: ca. 120 x 60 x 40 cm: 

ladekast
met aflegplank, uittrekbaar
dienblad en 3 lades, 
b/h/d: ca. 50 x 75 x 35 cm:

vanaf 369.-

laag dressoir
Met 2 vakken voor apparatuur 
en 5 lades, 
b/h/d: ca. 134 x 55 x 40 cm:

vanaf 389.-

massief oud Hout, reCyClet,
meerkleurig met versCHillende grepen. 
blad en ZiJkanten 3 Cm dik, op metalen 
ZiJwanden, vintage beHandeldbureau

Met 2 lades en 2 legplanken,  
b/h/d: ca. 120 x 80 x 55 cm:

vanaf 539.-

ladekast
Met 6 lades, 
b/h/d: ca. 60 x 120 x 37 cm:

vanaf 419.-

ladekast
Met 11 lades en 1 deur,
b/h/d: ca. 90 x 120 x 40 cm:

vanaf 779.-

salontafel
Met 2 legplanken en tweezijdig 
te gebruiken lades, 
b/h/d: ca. 120 x 50 x 70 cm:

vanaf 499.-

vanaf 

299.-

Kostbaar oud hardhout, dat voor vele 
doeleinden werd gebruikt en in recyclede 
vorm in unieke meubels kan worden getrans-
formeerd.
Hoofdbestanddeel is oud mango-hout. 
Alleen oud hout en hout uit duurzaam 
beheerde bossen wordt voor deze 
collectie verwerkt.

metalen stoel
Stapelbaar,  
shabby zwart:

vanaf 99.-
side table
met 2 lades 
(vintage metalen front),
b/h/d: ca. 150 x 89 x 45 cm:

vanaf 469.-
salontafel
met 2 legplanken en tweezijdig
te gebruiken lades, 
b/h/d: ca. 120 x 50 x 70 cm: 

vanaf 499.-

dressoir 
met 2 deuren en 9 lades,
b/h/d: ca. 150 x 90 x 40 cm:

eettafel
b/d: ca. 160 x 90 cm, 76 cm hoog:

vanaf 

449.-

sidetable
met 2 lades 
(vintage metalen front),
B/h/d: ca. 150 x 89 x 45 cm:

vanaf 469.-

metalen stoel
stapelbaar,  
shabby zwart:

vanaf 79.-

vanaf 

939.-

vanaf 

369.-

kast
Met 2 houtdeuren en 4 lades,
b/h/d: ca. 100 x 195 x 55 cm: 

vanaf 1.099.-
dressoir
Met 4 deuren en 5 lades,  
b/h/d: ca. 165 x 90 x 40 cm:

vanaf 829.-

reCyClet massief hout 
met unieke gebruikssporen

eettafel
b/d: ca. 90 x 90 cm, 76 cm hoog6

eettafel
b/d: ca. 160 x 90 cm,  
76 cm hoog:

vanaf 449.-
eettafel
b/d: ca. 90 x 90 cm,  
76 cm hoog:

vanaf 369.-

het beSte
uIt de 
natuur!
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CarPe dIeM!
dressoir laag 
b/h/d: 220 x  
77 x 50 cm, vanaf:

1.999.-

dressoir Hoog 
b/h/d: 130 x  
180 x 50 cm, vanaf:

2.199.-

dressoir laag

vanaf:

1.999.-

dressoir Hoog 
vanaf:

2.199.-

boomstam eiken met groeisCHeuren is leverbaar in onderstaande uitvoeringen:

sand desert moCCa BlaCkoiled smoked white wash old Bassano

eetkamertafel 
massief boomstam eiken blad,
old bassano, 6 cm dik (opgedikt),
met stalen base in mat zwart,
76 cm hoog, b/d: 180 x 100 cm,
vanaf:

1.199.-
ook verkrijgbaar in:
b/d: 180 x 110 cm
b/d: 200 x 100 cm / 200 x 110 cm
b/d: 220 x 100 cm / 220 x 110 cm
b/d: 240 x 100 cm / 240 x 110 cm
b/d: 260 x 100 cm / 260 x 110 cm
b/d: 280 x 100 cm / 280 x 110 cm
b/d: 300 x 100 cm / 300 x 110 cm

stoel met stalen 
sledeframe 
Bekleed met vintage buffelleer
rich brown, G-naad,
frame in mat zwart, vanaf:

399.-

dressoir laag

vanaf:

1.999.-
dressoir Hoog 
b/h/d: 130 x

180 x 50 cm, vanaf:

2.199.-

stoel met stalen sledeframe 
Bekleed met vintage buffelleer
rich brown, m-naad, 
frame in mat zwart, vanaf:

399.-

massief Boomstam eiken 
old Bassano

romp massief boomstam eiken mokka/zwart

10 11
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Coole ruimte!

2. leren 2,5-Zitsbank 

vanaf1.499.-
1. leren 3-Zitsbank 

vanaf1.599.-

Losse kussens die niet verschuiven!

I k  b e n  d r a a i b a a r !

1. leren 3-Zitsbank met nosagvering en metalen glijders in mat chroom, afgebeeld in echt leer W9 zwart, b/h/d: ca. 203x83x99 cm vanaf 1.599.- in stof vanaf 849.- 
2. leren 2,5-Zitsbank met nosagvering en metalen glijders in mat chroom, afgebeeld in echt leer W9 zwart, b/h/d: ca. 183x83x99 cm vanaf 1.499.- in stof vanaf 799.-

1. leren draaifauteuil 

vanaf 849.-

3. leren draaifauteuil met nosagvering en kruisvoet in mat chroom, afgebeeld in echt leer W9 zwart, b/h/d: ca. 68x87x72 cm vanaf 849.- in stof vanaf: 589.- 
Banken ook als 2-zits 163 cm breed, 1,5-zits 113 cm breed en als fauteuil 93 cm breed en in vele andere stofferingen verkrijgbaar.

Loft



onZe unieke eettafels ZiJn in onderstaande afmetingen leverbaar:
Hoogte: 76 cm breedte: 100 of 110 cm lengte: 200, 220, 240, 260, 280 of 300 cm

kies 
Je stoel
sledeframe stoelen of 
–fauteuils met 15 verschil-
lende naadvarianten, in 30 
leerkleuren en een frame in 
geborsteld of zwart antiek 
staal = vele mogelijkheden.
steeds tegen dezelfde 
prijs verkrijgbaar.

2. unieke eettafel 
vanaf:

1.599.-

1. eetkamerfauteuil met 
stalen sledeframe 
vanaf:

In vele varianten leverbaar    
399.-

boomstam eiken met groeisCHeuren is leverbaar in onderstaande uitvoeringen:

oiled smoked white wash old Bassano sand desert moCCa BlaCk

4. Zitbank
vanaf:

899.-

6. eetkamerfauteuil met 
stalen sledeframe
vanaf:

429.-

3. unieke eettafel
vanaf:

1.499.-

abHolpreise
ohne dekorationsteile

optie n

optie g

optie H

optie a

optie b

optie C

optie d

optie m optie i

massief Boomstam eiken 
zand

5. stoel met stalen
sledeframe
vanaf:
 379.-

1. eetkamerfauteuil met stalen sledeframe 
bekleed met leer Afrika, A-naad, frame in vintage zwart 
vanaf 399.-  
2. eettafel in massief boomstam eiken, zand,
met ruw stalen frame, bladdikte 60 mm (opgedikt), 
b/d: 200 x 100 cm vanaf 1.599.- 
3. eettafel in massief boomstam eiken, zand,
met ruwijzeren frame, bladdikte 60 mm (opgedikt), 
b/d: 180 x 100 cm vanaf 1.499.- 
4. Zitbank in massief boomstam eiken, zand,
met metaalframe, b/h/d: 180 x 45 x 40 cm 899.-  
Ook in de breedtematen 200, 220, 240, 260, 280 of 300 cm 
verkrijgbaar. 
5. stoel met stalen sledeframe bekleed met antiek 
leer, rich brown, H-naad, frame in antiek zwart vanaf 379.- 
In 17 kleuren verkrijgbaar.
6. eetkamerfauteuil met stalen sledeframe 
bekleed met antiek leer, rich brown, H-naad, frame in antiek 
zwart vanaf 429.- In 17 kleuren verkrijgbaar.

14 15
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Massief recyclet mangohout in
shabby-chic met diverse vintage
finishs. Kostbaar oud hardhout,
dat voor vele doeleinden gebruikt
werd en waarvan in recyclede vorm 
nieuwe, unieke meubels gemaakt
kunnen worden.

ladekast
33 x 76 x 45 cm:

vanaf 219.-

ladekast 
90 x 105 x  
40 cm:
vanaf

749.-

kast 
91 x 86 x 40 cm:

vanaf 479.-

ladekast 
80 x 84 x 40 cm:

vanaf 589.-

ladekast
100 x 109 x 40 cm: 

vanaf 789.-

ladekast 
93 x 95 x 38 cm:

vanaf 659.-

ladekast 
130 x 87 x 49 cm
vanaf

789.-

ladekast 
110 x 97 x 37 cm:

vanaf 729.-
biJZettafel 
30 x 74 x 30 cm:

vanaf 119.-

tv-meubel 
180 x 55 x 45 cm: 

vanaf 699.-

tv-meubel 
180 x 55 x 45 cm: vanaf

699.-

ladekast
70 x 90 x 40 cm:

vanaf 539.-

boekenkast 
127 x 180 x 45 cm:

vanaf 879.-
biJZettafel 
30 x 74 x 30 cm:
vanaf 

119.-

boekenrek 
127 x 180 x 45 cm:

vanaf 879.-

ladekast 
90 x 105 x 40 cm:

vanaf 749.-

ladekast 
80 x 84 x 40 cm:
vanaf 

589.-
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ladekast 
78 x 84 x 40 cm:

vanaf 529.-

ladekast
60 x 90 x 38 cm:

vanaf 499.-

ladekast 
42 x 80 x 33 cm:

vanaf 279.-

ladekast 
120 x 120 x 40 cm:

vanaf 989.-

barkast
120 x 108 x 50 cm:

vanaf 749.-

biJZettafel 
30 x 59 x 30 cm:

vanaf 99.-

tv-meubel 
145 x 73 x 42 cm:

vanaf 699.-

kist 
106 x 45 x 60 cm:

vanaf 429.-

ladekast 
120 x 120 x 40 cm:

vanaf 989.-

kast
91 x 86 x 40 cm:

vanaf 479.-

salontafel
120 x 45 x 70 cm:

vanaf 299.-

biJZettafel
rund 60 cm: / 45 cm: hoch

vanaf 199.-

biJZettafel 
rond 60 cm /  
45 cm hoog: vanaf

199.-

salontafel
90 x 45 x 90 cm:

vanaf 339.-
salontafel
120 x 45 x 70 cm:

vanaf 299.-
biJZettafel
60 x 45 x 60 cm:

vanaf 189.-

salontafel 
rond 90 cm / 45 cm hoog

vanaf 299.-

massief reCyClet 
manGohout

met unieke vintage afwerking

aChterZijde 17
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2-Zitsbank
met of zonder stiknaad, 
in leder

vanaf 1.499.-

18 19

Hoekbank
in verschillende opstellingen 
mogelijk, in stof en leder.
Vraag naar de mogelijkheden!

banken met karakter!

van hoogwaardIg Cowboy-Leder salontafel
Van teakhout, in diverse
afmetingen

vanaf 279.-

stoere banken met een 
industriële uitstraling. Cowboyleder 
en zwart metalen accenten geven 
deze bank veel karakter!

stel je eigen bank samen en kies uit 
diverse modellen en uitvoeringen. 
ook leverbaar als een 
hoekopstelling in diverse kleuren 
topkwaliteiten leder en stof.

Vraag naar de mogelijkheden!

Stel zelf 
samen!

Loft



uit de tafelwerkplaats!
oiled smoked  white wash  old bassano sand desert mocca black

met de Hand vervaardigde eettafel
geconfigureerd in massief houten boomstam 
eiken, naturel geolied. Tafelblad 180x100 cm, 
met rechte zijdes 6 cm opgedikt. Onderstel nr. 
1 in staal look antiek vanaf 1.498.-

met de Hand vervaardigde eettafel in boomstam eiken 
Configureer je eigen tafel of zitbank:

stap 1:  kies uit de acht beschikbare houtuitvoeringen:

stap 2:  kies uit de vier tafelblad-typen, 2 tafelblad hardheden en de volgende maten:

stap 3: tafelframes in zwart staal of naturel geborsteld:
Kies uit de vele mogelijkheden:

Passend verlengstuk 
bij iedere tafel verkrijgbaar!

 ice grey

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 10 nr. 11 nr. 12

nr. 13

nr. 9

tafelblad met rechte zijde
6 cm opgedikt 

of 3 cm volmassief
bij een 6 cm dik tafelblad met rechte zijde is ook een staalstrip verkrijgbaar!

tafelblad met zwitserse zijde6 cm opgedikt of 3 cm volmassief

tafelblad met boomzijde
6 cm opgedikt 

of 3 cm volmassief

tafelblad 

onderstel

tafelblad 6 cm massief opgedikt in 100 of 110 cm lengte, breedte van 180 cm in 20 cm-stappen tot 300 cm.
verlengstuk ten behoeve van tafelverlenging tweezijdig toe te passen b/h/d: 100x50x6 cm.

tafelblad 3 cm volmassief (niet met staalstrip): in lengte 100 cm, breedte 180 cm in 20 cm-stappen tot 260 cm.
verlengstuk ten behoeve van tafelverlenging tweezijdig toe te passen b/h/d: 100x50x3 cm.

nr. 2 nr. 3 nr. 5

nr. 6 nr. 7 nr. 9nr. 8

nr. 10 nr. 11 nr. 13nr. 12

20 21

nr. 4
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wandrekken in rustiek wildeiken.
Legplanken en wandlijsten in deze kleuren verkrijgbaar

rustiek wildeiken 
oiled

rustiek wildeiken 
smoked

rustiek wildeiken 
mocca black

22 23

Clubverhalen... wandrek 
4 legplanken in wildeiken 
rustiek, natural oiled,
b/h/d: 80x118x19 cm: 

vanaf 240.-

lounge ligstoel*
in echt mat antiek buffelleder, licht-
bruin, chroomkleurig frame: 

vanaf 1.196.-

lounge fauteuil*
in echt mat antiek buffelleder, licht-
bruin, frame in eiken old bassano: 

vanaf 798.-

* In veel andere bekledingsvarianten verkrijgbaar

wandrek 
6 legplanken in rustiek wildeiken, 
natural oiled,
b/h/d: 80x176x19 cm: 

vanaf 336.-

wandrek 
2 legplanken in rustiek 
wildeiken, natural oiled, 
b/h/d: 80x60x19 cm 

vanaf 126.-

wandrek 
3 legplanken in wildeiken 
rustiek, mocca black,
b/h/d: 80x89x19 cm: 

vanaf 174.-

wandrek 
4 legplanken in wildeiken 
rustiek, smoked,
b/h/d: 80x118x19 cm: 

vanaf 240.-

wandrek 
5 legplanken in rustiek 
wildeiken, white wash,
b/h/d: 80x146x19 cm: 

vanaf 288.-

wandrek 
6 legplanken in wildeiken 
rustiek, mocca black,
b/h/d: 80x176x19 cm: 

vanaf 336.-

ook kleurcombinaties mogelijk!

bijzettafel Steamboat
Ø56 cm, in hoogte verstelbaar van 53-70 cm: 499.-

biJZettafel
met rustiek eiken blad en in veel 
kleuren verkrijgbaar. Frame in antiek 
zwart staal, Ø/h: 46x56 cm: 

vanaf 498.-

rustiek wildeiken 
white wash

Loft



gun jezelf ook eens iets!

3. leren systeembank

vanaf 2.899.-

2. leren designbank

vanaf 1.699.-

1. leren systeem HoekCombinatie

vanaf 2.799.-

1. leren systeem HoekCombinatie met longchair links, nosagvering, zitkussens met koudschuim in een 
sandwich opbouw met een 5 cm dikke matafdekking, in pockets gestikt; echt leer Puur Natuur. Metalen pootjes 
in de kleur zwart nikkel, exclusief kussens en hoofdsteun. Afmeting: 290x160 cm, hoogte 82 cm vanaf 2.799.-
2. leren design bank met gecapitonneerde rugkussens en nosagvering, echt leer Puur Natuur, 
houten pootjes in verschillende kleuren en in de volgende afmetingen verkrijgbaar, b/h/d: 245x86x100 cm, 
b/h/d: 225x86x100 cm, b/h/d: 205x86x100 cm, b/h/d: 185x86x100 cm. Tevens bijpassende voetenbank en 
XL-voetenbank verkrijgbaar. vanaf 1.699.-  
3. leren systeembank met longchair rechts, met nosagvering, echt leer Puur Natuur met een dubbele 
open kapnaad. Exclusief kussens. Afmeting: 280x180 cm, hoogte 88 cm vanaf 2.899.-
biJpassende leren XXl voetenbank b/h/d:102x46x65 cm vanaf 799.-

Clubfauteuil met losse rugkussens in echt leder 

puur natuur, nosagvering, houten pootjes in wengé-

kleur, b/h/d: 84x64/75x87 cm vanaf 899.-
24 25

Alle modellen in echt  
leder puur natuur

 en in vele 
bekleding- en 
combinatie-

mogelijkheden 
verkrijgbaar.

Clubfauteuil
vanaf 

899.-

Loft
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uniek woon- en eetkamerprogramma in 
recyclet massief oud hout, meerkleurig met 
verschillende grepen. blad en zijkanten 3 cm 
dik, op metalen zijwanden met vintage finish.

1. roomdivider b/h/d: 120x180x35 cm vanaf 619.-  
2. roomdivider b/h/d: 90x190x35 cm vanaf 569.-  
3. sledestoel bekleding bruin vintage leer, 
frame: zwart vintage staal vanaf 229.-
4. eettafel oud mango/acacia hout massief, recyclet met 
staalframe, b/d: 180x100 cm, 76 cm hoog vanaf 699.-  
5. dressoir met 2 vakken voor apparatuur en 5 lades
b/h/d: ca. 134x55x40 cm vanaf 389.-
6. ladekast met 11 lades en 1 deur, b/h/d: ca. 90x120x40 
cm vanaf 779.- 
7. salontafel met 2 legplanken en 2 tweezijdig uittrekbare 
lades, b/h/d: ca. 120x50x70 cm vanaf 499.-
8. eettafel b/d: ca. 160x90 cm, 76 cm hoog vanaf 449.-   
b/d: ca. 90x90 cm, 76 cm hoog vanaf 369.-
9. kast met 2 houtdeuren en 4 lades vanaf 1.099.-
10. dressoir met 4 deuren en 5 lades, 
b/h/d: ca. 165x90x40 cm vanaf 829.-
11. bureau met 2 lades en 2 open vakken, b/h/d: ca. 
120x80x55 cm vanaf 539.-
12. ladekast met 6 lades, b/h/d: ca. 60x120x37 cm 
vanaf 419.-

1. room divider 

vanaf 619.-

10. dressoir
vanaf 

829.-

massief reCyClet oud hout

ladekast
met open vak, uittrekblad en 
3 lades,
b/h/d: ca. 50x75x35 cm: vanaf  
                                   299.-

dressoir
met 1 open vak voor appara-
tuur,  2 deuren en 1 lade, 
b/h/d: ca. 120x60x40 cm: 
vanaf 369.-

eettafel
b/d: ca. 90x90 cm, 76 cm hoog: 
vanaf
369.-

salontafel
met 2 open vakken en 2 
tweezijdig schuifbare lades, 
b/h/d: ca. 120x50x70 cm: 
vanaf 499.-

eettafel
b/d: ca.160x90 cm, 76 cm hoog: vanaf        
                                                  449.-

dressoir
met 2 deuren en 9 lades
b/h/d: ca. 150x90x40 cm: vanaf 939.-

sidetable
vanaf 

469.-

Met 2 lades (vintage staalfront) 
b/h/d: ca. 150x89x45 cm: vanaf 469.-   

vanaf 

1.099.-

vanaf 569.-

4. eettafel 
vanaf 

699.-

3. sledestoel 

vanaf 229.-

6. ladekast

vanaf 779.-

7. salontafel

vanaf 499.-

11. bureau

vanaf 539.-

12. ladekast

vanaf 419.-

8. eettafel

vanaf 369.-

2. room divider 

5. dressoir

vanaf 389.-

9. kast

Loft



woon je droom!
1. dressoir massief wildeiken, wit geolied met 4 
houtdeuren en 4 laden, b/h/d: 210x45x90 cm vanaf 
1.698.-
2. Zitbank massief wildeiken, wit geolied, met 
antiek zwart metalen U-frame, b/h/d: 180x40x45 cm 
vanaf 768.-
3. eettafel massief wit geolied wildeiken, met 
antiek zwart metalen U-frame, b/d: 180x100 vanaf 
1.298.-
4. fauteuil in leder Africa clay, naad B, poten in 
zwart antiek vanaf 398.- 
5. eettafel massief geolied wildeiken, met metalen 
plaatframe in zwart antiek staal vanaf 1.298.- 
6. Zitbank massief geolied wildeiken, met metalen 
plaatframe in zwart antiek staal vanaf 768.- 
7. fauteuil met sledeframe in leder Africa 
slate, naad M, poten zwart antiek vanaf 398.- 
8. eettafel massief wildeiken, ice grey, met antiek 
zwart metalen X-frame, b/d: 180x100 cm vanaf 
1.298.-
9. Zitbank massief wildeiken, ice grey, met antiek 
zwart metalen X-frame, b/h/d: 180x40x45 cm vanaf 
768.-
10. fauteuil met sledeframe in stof kiss grey, 
naad N, poten in zwart antiek vanaf 298.- 
Eettafels zijn verkrijgbaar met 4 cm dik blad, recht, 
tweedelig of boomzijde. Hoogte 75 cm, lengte 100 
cm en breedte 180, 200, 220 of 240 cm. 
100x50x4 cm (recht). Alle fauteuils met sledeframe 
zijn in vele varianten verkrijgbaar.

8. eettafel

vanaf 1.298.-

massief wildeiken
icegrey

massief wildeiken
geolied

massief wildeiken
wit geolied

9. Zitbank

vanaf 768.-

10. fauteuil met
sledeframe

vanaf 298.-

5. eettafel

vanaf 1.298.-

7. fauteuil met 
sledeframe

vanaf 398.-

6. Zitbank

vanaf 768.-

2. Zitbank

vanaf 768.-

3. eettafel

vanaf 1.298.-

1. dressoir

vanaf 1.698.- 4. fauteuil 
met sledeframe

vanaf 398.-

Passend opzetstuk

kies uit versCHillende afmetingen en uitvoeringen: 

X-frame – antiek zwart staal u-frame – antiek zwart staal plaatframe – antiek zwart staal

28 29

tafelblad met boomzijdes

massief/geolied 
wildeiken

massief/iCe grey 
wildeiken

massief/wit 
wildeiken

verkrijgbaar in 3 houtsoorten

Loft



biJpassende 

losse Hangtas 

35.-

systeem HoekCombinatie
In L-vorm met nosag vering als afgebeeld,
bekleding: stof relax 123 leerlook groep 4, 
poten in geolied eiken,
afmeting: 269 x 164 cm, hoogte 80 cm, vanaf:

999.-

ook in spiegelbeeld en in vele 
andere Combinaties en 

stofsoorten verkriJgbaar

ongeLoofLIjk 
wat je krIjgt voor dIe PrIjS!
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natural basic look

massief  Boomstameiken
white wash

1. dressoir

vanaf 1.798.-

3. Hoog dressoir

vanaf 1.798.-
vanaf 1.148.-

2. armleunstoel

vanaf 398.-

1. dressoir b/h/d: 200x75x50 cm vanaf 1.798.-    2. armleunstoel bekleed in vintage buffelleer lampre, naad C, frame uit geborsteld staal vanaf 
398.-    3. Hoog dressoir excl. verlichting, b/h/d: 120x140x50 cm vanaf 1.798.-   4. eettafel bladdikte 60 mm (opgedikt), frame in antiek of
geborsteld staal, b/d: 180x100 cm vanaf 1.148,-. In volgende afmetingen verkrijgbaar: hoogte 76 cm, lengte 100 of 110 cm, breedte 180, 200, 220, 240, 
260, 280 of 300 cm.

boomstameiken met groeischeuren is in deze uitvoeringen verkrijgbaar.

oiled  smoked whitewash old Bassano  sand  desert  moCCa 
BlaCk

32 33

4. eettafel

Loft



armleuning a 
(25 cm)

2. 2-Zitsbank

vanaf 599.-

3. biJpassende
Hoofdsteun

vanaf 49.-

inClusief 
verstelbare
armsteun

1. fauteuil

vanaf 359.-

4. systeem HoekCombinatie

vanaf 1.199.-
3. biJpassende
Hoofdsteun

vanaf 49.-

ook in spiegelbeeld en in vele 
stofferingsvarianten en Combinatie-

mogeliJkHeden leverbaar

armleuning b 
(25 cm)

armleuning C 
(29 cm) verstelbaar

armleuning d 
(29 cm)

ook met uittreklade leverbaar ook met slaapfunCtie leverbaar
Ligoppervlak: 115 x 215 cm

leverbaar in 4 armleuning varianten:

tegen meerpriJs ook met 
interieurvering 
leverbaar

SLeCht zItten behoort defInItIef tot het verLeden!
1. fauteuil Houten massief elzenhouten poot, afgebeeld in stof 
Axel 67 antraciet (stofgroep 4), b/h/d: 75 x 81 x 82 cm vanaf 359.-  
2. 2-Zitsbank Inclusief verstelbare armleuningen (uitvoering C), 
afgebeeld in stof Axel 101 ivory (stofgroep 4), geolied eiken 
houten poten, exclusief sierkussens, b/h/d: 198 x 87 x 97 cm 
vanaf 599.- in vele afmetingen leverbaar.
3. biJpassende Hoofdsteun variabel verstelbaar, va. 50 x 19 
cm vanaf 49.- 
4. systeem HoekCombinatie inclusief verstelbare armleuning 
(uitvoering C), afgebeeld in stof Axel 67 antraciet (stofgroep 4), 
geoliede eiken poten, exclusief sierkussens, afmeting: 295 x 214 
cm, 87 cm hoog vanaf 1.199.- Optioneel ook met vele functies 
verkrijgbaar.
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eLk deSIgn
heeft zIjn oorSProng

Massief kernbeuken Puur natuur  
geborsteld en gezandstraald

Hoog dressoir 2 houtdeuren met rechts en links 

glasinzetten en 1 lade en 1 houtdeur in het midden, b/h/d: 

185x81x49 cm: vanaf 1.999.-

36 37

2. vitrinetoren 

7. wandrek
per stuk vanaf 

399.-

8. dressoir

vanaf 2.099.-

9. funCtionele 
eettafel
vanaf 

2.199.-
Hoog dressoir
vanaf

1.999.-

1. design voorbeeld-
Combinatie

4.199.-
5. wandpaneel

3. tv-brug

4. tv-dressoir

6. funtionele
salontafel 

vanaf1.299.-

7. wandrek van bouwstaal, met achterwand van massief kernbeuken Puur Natuur, b/h/d: 29x116x23 cm 
vanaf 399.-
8. dressoir 2 houtdeuren met rechts en links glasinzetten en 1 lade en 1 houtdeur in het midden, b/h/d: 
185x81x49 cm vanaf 2.099.-

1. design voorbeeldCombinatie als afgebeeld (excl. verlichting),
b/h/d: 344x206x49/23 cm: 4.199.- Alle elementen zijn vanzelfsprekend ook separaat verkrijgbaar.
2. vitrinetoren met 1 glasdeur (2 glazen legplanken) en 1 houtdeur (1 houten legplank), b/h/d: 34x206x35 cm.
3. tv-brug uit bouwstaal, b/h/d: 243x13x39 cm. kabelgoot b/h/d: 156x19x9 cm.
4. tv-dressoir 1 lade, 1 antracietkleurige matglazen deur b/h/d: 204x52x49 cm.
5. wandpaneel met 2 legplanken van bouwstaal, b/h/d: 154x77x23 cm.
6. funCtionele salontafel Tafelblad op de zuil draaibaar, glazen aflegplanken van parsolglas. Bodemplaat 
uit bouwstaal, b/h/d: 125x44x75 cm vanaf 1.299.-

salontafel
Tafelblad draaibaar op de zuil 

9. funCtionele eettafel massief kernbeuken 
puur natuur, gecombineerd met bouwstaal, b/h/d: 
160x76x95 cm, inclusief uittrekblad in het midden 
met een inliggend verlengstuk van 50 cm voor een 
tafelverlenging tot 210 cm. Optioneel ook met 2 
inliggende verlengstukken verlengbaar tot 260 cm 
vanaf 2.199.-  
Ook verkrijgbaar in b/h/d: 190 x 76 x 95 cm.  
Dan verlengbaar van 240 cm tot 290 cm.

alle artikelen
exclusief verlichting

Met softclose techniek in deuren en lades
en automatische sluitfunctie!

massief kernBeuken puur natuur, 
geborsteld en gezandstraald

Modern



sledestoel nr. 2
met of zonder greep,
in antiek-leer-optiek zwart of bruin, 
rond frame in geborsteld staal: 

 vanaf149.-

eettafel nr. 2 
massief wildeiken, naturel geolied, 
vierkant stalen frame, 
naturel gelakt,
b/d: 160 x 90 cm

 vanaf 699.-
ook verkrijgbaar in
b/d: 180 x 100 cm
b/d: 200 x 100 cm
b/d: 220 x 100 cm
b/d: 240 x 100 cm
en met blad in massief wildeiken,  
wit geolied

sledestoel nr. 2
met of zonder greep,
in antiek-leer-optiek 
zwart of bruin, rond 
frame in geborsteld 
staal. Vanaf

149.-

sledestoel nr. 1
met of zonder greep,
in antiek-leer-optiek 
zwart of bruin, rond 
frame in geborsteld 
staal. Vanaf 

159.-

trend: 
hout gecombineerd 
  met staal

onZe eettafels ZiJn 
verkriJgbaar in de volgende 

uitvoeringen:

wildeiken
naturel 
Geolied  

wildeiken
wit Geolied
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relax your life!

relaXfauteuil nr. 1
Met hoofddeel verstelling en 
gepatenteerd relaxsysteem.
Rugvariant A, armleuning A en 
schijfvoet in geborsteld RVS, 
b/h/d: ca. 80x117x88 cm.

relaXfauteuil nr. 2
Met hoofddeel verstelling en gepa-
tenteerd relaxsysteem.
Rugvariant B, armleuning B en 
schijfvoet in geolied eiken of 
beuken, in vele kleuren, b/h/d: ca. 
76x110x88 cm.

relaXfauteuil nr. 3
Met hoofddeel verstelling en gepa-
tenteerd relaxsysteem.
Rugvariant C, armleuning C en 
stervoet in gepolijst staal, b/h/d: ca. 
78x110x88 cm.

relaXfauteuil

vanaf 999.-

kies uit:

• 3 verschillende rugvarianten

• 3 armvarianten

• 3 zithoogtes (s = 43 cm,  
 m = 46 cm, l = 49 cm)

• 3 voetvarianten

• 3 aandrijfmogelijkheden =  
 handmatig of met dubbele motor  
     met netaansluiting of accu

in vele stof- en 
leeruitvoeringen verkriJgbaar.

armleuningen, rugvarianten, voetvormen en zithoogtes
kunnen naar wens gecombineerd worden

Modern



	 			
alle feiten op een riJ:

• inclusief easy glider functie met traploze zitdiepteverstelling. 

• inclusief keuze in verschillende zithoogtes (modelafhankelijk).

• 360 graden draaibaar.

• optioneel kiesbare schommelfunctie mogelijk, inclusief het genot van de  
      hartbalans positie.

• optioneel maxi-uitvoering=big size (bij relax fauteuil nr. 1, 3 en 4).

• optioneel lux-uitvoering=met geïntegreerde voetensteun als bij nr. 2 (bij 
      relaxfauteuil nr. 4).

• keuze uit verschillende hout/leren schaaluitvoeringen en voetvarianten.

leren relaXfauteuil nr. 3
Met easy-glider functie met traploze zit-
diepteverstelling, 360 graden draaibaar met 
instelbare rem, houtapplicaties in white wash 
eiken. Voet Elegance in staal met hout ge-
combineerd, hoekverstelling van het hoofd-
deel, voet elegance staal/hout.
Bekleding: echt leder 8009sa/grijs, b/h/d: 

71x109x80 cm vanaf 1.499.-
biJpassende voetenbank
Voet elegance staal/hout. Bekleding echt leer 

8009sa/grijs, b/h/d: 44x43x38 cm

vanaf 479.-42 43

leren relaXfauteuil nr. 2
Met traploos instelbare easy-glider functie, 360 graden draaibaar, 
hoekverstelling van het hoofddeel, met lichte lichaamsdruk te bedienen 
relaxfunctie, kantelmechanisme voor lichaamspositie tot hartbalans posi-
tie, houten schaal in geolied eiken, maar ook met beklede armleuningen 
leverbaar. Voet Elegance in RVS met hout gecombineerd. Bekleding in 

echt leer 8011sa/lichtbruin, b/h/d: 77x80x116 cm vanaf 2.499.-
Model is ook zonder voetensteun en met voetenbank leverbaar.

leren relaXfauteuil nr. 4
Met easy-glider functie met traploze zit-
diepteverstelling, 360 graden draaibaar, 
hoekverstelling van het hoofddeel en met 
nekkussen, notenhouten geoliede houtschaal 
maar ook met beklede armleuningen lever-
baar, voet origineel RVS/hout met terugdraai-
functie. Bekleding: echt leder 8002sa/zwart, 
b/h/d: 72x77x198 cm vanaf 1.699.-
Model is ook leverbaar met geïntegreerde 
voetensteun.
biJpassende voetenbank
Voet origineel in RVS/hout met terugdraai-
functie. Bekleding echt leer 8002sa/zwart 
met notenhouten schaal, 
b/h/d: 44x43x38 cm vanaf 479.-

leren relaXfauteuil nr. 1
Met easy-glider functie met traploze 
zitdiepteverstelling, 360 graden draai-
baar, hoekverstelling van het hoofd-
deel, stervoet in geborsteld RVS.
Bekleding: echt leder 8002sa/zwart, 
b/h/d: 75x112x70 cm vanaf 1.599.-
biJpassende voetenbank
Stervoet in geborsteld RVS. Bekleding 
echt leer 8002sa/zwart, b/h/d: 
52x43x46 cm vanaf 479.-

keuze uit veel verschillende leer-/stof- en schapenvelkwaliteiten
In meer dan 100 kleuren

Modern
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wat een 
toffe bank!

Met een enkele handbeweging
de zitdiepte wijzigenInclusief

variabel verstelbare armleuning Inclusief
zitdiepteverstelling door schuifbare rug

gestoffeerde HoekCombinatie
Inclusief alle mogelijke functies, in stof relax 
Espresso lederlook, stofgroep 4, verstelbare arm-
leuning, 2,5-zits met schuifbare rug, houten pootjes 
in geolied eiken, exclusief sierkussens, maatvoering: 
279x230 cm, 93 cm hoog: vanaf 1.799.- 
Ook in spiegelbeeld en in vele andere combinaties 
verkrijgbaar. Keuze uit talloze leer- en stofsoorten.
biJpassende Hoofdsteun variabel in te ste-
ken: per stuk 69.-

gestoffeerde Hoek-
Combinatie vanaf 

1.799.-

Modern



tijd voor verandering!

2. stoel

vanaf 99.-
massief wildeiken

wit

1. eettafel in massief wildeiken, wit, bootvorm, 4 cm dik blad met gefreesde design zijde. Frame nr. 1 in 
antiek zwart staal, b/d: 180x95 cm vanaf 1.444.- Ook verkrijgbaar in de afmetingen 200x100 cm, 220x105 
cm, 240x110 cm und 260x110 cm en alternatief in geolied Toscaans eiken.
2. stoel met houten poten en zitting in zwart kunststof vanaf 99.- Ook verkrijbaar met witte zitting.
3. tibetaans lamsvel in antiek grijs, gemêleerd grijs, zwart of wit. B: ca. 60-70 cm, l: ca. 95-115 cm 
vanaf 99.- 

zitting in wit...
...in zwart...

...met tibetaans lamsvel...
...in vier kleuren!

deze frame uitvoeringen zijn mogelijk!
46 47

nr. 1 nr. 2 nr. 3

trend! 
tibetaans Lamsvel  

als stoelbekleding: 99,-gefreesde design zijde 1. eettafel

vanaf 1.444.-

Modern



1. vitrinekast met 1 glasdeur en 2 lades
b/h/d: 73x147x42 cm vanaf 889.-
2. tv-meubel met 2 lades en vak voor apparatuur 
b/h/d: 132x63x42 cm vanaf 759.-
3. kast met 2 houten deuren, 
b/h/d: 73x147x42 cm: vanaf 869.-
4. salontafel met legplank, b/h/d: 70x46x70 cm 
vanaf 549.- Ook in andere maatvoeringen 
verkrijgbaar.
5. wandsCHap b/h/d: 191x19x17 cm vanaf 229.-
6. tv-meubel met 3 lades en groot vak voor appa-
ratuur, b/h/d: 191x47x 42 cm vanaf 1.049.- 
7. vitrinekast met 2 glasdeuren en 2 houtdeuren 
b/h/d: 132x147x42 cm vanaf 1.539.-
8. salontafel met houten corpus  
b/h/d: 110x45x65 cm: vanaf 439.-
Ook verkrijgbaar in 90x90 cm en 120x80 cm.
9. dressoir met 3 houtdeuren en 3 lades  
b/h/d: 191x97x42 cm vanaf 1.699.- 
10. Zitbank met metalen onderstel  
b/h/d: 160x45x40 cm vanaf 299.-
Ook in andere afmetingen en met rugleuning 
verkrijgbaar.
11. eettafel met 4 cm dik blad en metalen 
onderstel, b/d: 160x90 cm vanaf 799.-  
Optioneel ook met verlengstuk verkrijgbaar in de 
volgende afmetingen: b/d: 180x100 cm,  
b/d: 200x100 cm, b/d: 220x100 cm,  
b/d: 240 x100 cm, b/d: 260x100 cm.
12. gestoffeerde kuipstoel houten,massief 
eiken geolied frame. Stoffering echt leder Madras 
in bruin vanaf 149.-
13. Hoog dressoir met 1 glasdeur, 2 hout-
deuren en 2 lades, b/h/d: 191x147x42 cm
vanaf 2.139.- 

1. vitrinekast

vanaf 889.-

2. tv-meubel

vanaf 759.-

6. tv-meubel

vanaf 1.049.-

7. vitrinekast

vanaf 1.539.-

9. dressoir 

vanaf 1.669.-

vanaf 

2.139.-

12. gestoffeerde
kuipstoel

vanaf 149.-

vanaf 299.-

11. eettafel

vanaf 799.-

dressoir
Massief geolied 
wildeiken
met 3 houtdeuren 
en open vak
b/h/d: 191 x 97 x 42 cm:
1.579.- passend opzetstuk voor tafelverlenging

48 49

massief wildeiken
naturel geolied

massief kernBeuken
naturel geolied

dit programma is verkrijgbaar in de 

volgende massieve houtsoorten:

naturel geolied 

wildeiken 
wit geolied 
wildeiken  geolied 

kernbeuken 

kies uit 4 greep varianten:

ontdek de veelzijdigheid!
alle artikelen

exclusief verlichting

s p e C i a l e
UITVOERINgEN

mogelijk

Met Softclose-techniek in deuren 
en lades en automatische sluitfunctie!

13. Hoog 
dressoir

10. Zitbank

massief wildeiken
wit geolied

8. salontafel

vanaf 439.-

5. wandsCHap

vanaf 229.-

3. kast

vanaf 869.-

4. salontafel

vanaf 549.-

Modern



vanaf1.029.-
2,5-Zitsbank
b/h/d: ca. 191 x 84 x 92 cm: 

2-Zitsbank
b/h/d: ca. 166 x 84 x 92 cm:

vanaf949.-

optioneel
armleuning
variabel verstelbaar

optioneel
Hoofdsteun (in Hoogte verstelbaar)
Hoofdsteun niet uitbreidbaar

CoMfortabeL!
Houten poten

in kernbeuken of wildeiken

ook in spiegelbeeld
en vele andere Combinaties 
verkriJgbaar

Vergeet alles wat je tot nu toe over functioneel gestoffeerde 
meubels hebt gehoord. met deze modelserie, die ook in de 
kleinste ruimtes kan worden toegepast, worden nieuwe maat-
staven gesteld. maximale functionaliteit in combinatie met 
een minimum aan benodigde ruimte, alles is maakbaar!

systeem ZitCombinatie
koudschuimvulling, stof kentucky grijs met contrasterend stiksel, vaste arm-
leuningen en houten poten in geolied eiken, standaard zithoogte 44 cm. 
naar wens is ook comfort-zithoogte van 46 cm leverbaar.

tegen meerpriJs ook met 
spiraalkern verkriJgbaar

tegen meerpriJs ook met 
interieurvering
verkriJgbaar

systeem HoekCombinatie 
stof met contrasterend stiksel, houten poten in geo-
lied kernbeuken, exclusief hoofdsteunen, standaard 
zithoogte 44 cm, naar wens ook in comfort-zithoogte 
van 46 cm leverbaar, afmeting ca. 220 x 255 x 84 
cm hoog:

speCiale priJs: vanaf 1.899.-

optioneel
uittrekbaar voetdeel om te relaXen of slapen (aan beide ZiJden mogeliJk) – tegen meerpriJs: motorisCHe verstelling door druk op de knop.

in vele leer- en stofsoorten 
verkriJgbaar
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LIefde voor detaIL!

dressoir 3-deurs
b/h/d: 177 x 88 x 46 cm:

vanaf 799.-

ladekast
met 5 lades en 1 deur, 
b/h/d: 104 x 115 x 43 cm:

vanaf 799.-

Hoog dressoir
b/h/d: 135 x 165 x 46 cm:

vanaf1.099.-

vitrinekast
b/h/d: 70 x 195 x 39 cm:

vanaf 649.-

tv-meubel
b/h/d: 158 x 47 x 46 cm:

vanaf 499.-

stoel
Gestoffeerd, leerlook, 
bruin,
uitsluitend per 2 stuks 
leverbaar:

per stuk 99.-

Hoge kast
b/h/d: 135 x 165 x 46 cm:vanaf 

1.099.-

vitrinekast
b/h/d: 70 x 195 x 39 cm:

vanaf 649.-

w i l d e i k e n  d e e l s  m a s s i e f
n a t u re l  g e o l i e d

salontafel
b/h: 110 x 70 cm:

vanaf 299.-

Hoektafel
b/h: 60 x 48 cm:

vanaf 149.-

dressoir 2-deurs
b/h/d: 125 x 88 x 46 cm:

vanaf 549.-

Hoog dressoir
b/h/d: 135 x 165 x 46 cm:

vanaf 1.099.-

Zitbank
ca. 160 cm breed:

vanaf 249.-

eettafel
b/d: 190 x 90 cm:

vanaf 599.-

dressoir 3-deurs
b/h/d: 177 x 88 x 46 cm:

vanaf 799.-
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stoel 
Bekleed met leer, zonder handgreep:

stoel 
Bekleed met lederoptiek, zonder handgreep:

vanaf 169.-
vanaf 239.-

eettafel 
b/d: 100 x 200 cm, 
poot 12 x 12 cm,  
tafel in diverse 
afmetingen en functies 
leverbaar: 

vanaf 999.-

massief wildeiken 
geolied

stoelen in vele stof- en 
leersoorten leverbaar.

tafel in diverse afmetingen, andere 
kleuren en met andere poten lever-
baar.

ontwerP je eIgen StoeL!

vele
varianten
mogeliJk

keuze uit 5 eiken nuances:

keuze uit 4 tafelpoten:

kies een stoelmodel uit 4 verschillende, prijsgelijke frames:

10
4,

5 
cm

50
 c

m

hout rVs rond rVs 
vierkant

vintage

kies een houten frame uit 12 houtkleuren:

wagon
grey smoke pampas

grey
sierra
brown lava truffle

old java
grey carbon colonial

c40 
oiled

un-
finished

weath-
ered grey

kies uit leren of stoffen bekleding:

zonder
hand-
greep

met ronde
rVs
hand-
greep
met vier-
kante rVs
hand-
greep
met vier-
kante 
vintage 
hand
greep

leer stof

vintage 
brown

vintage 
white

vintage 
summer grey

vintage 
clay

vintage 
nature

hout 
14x10 cm

hout 
12x12 cm

hout 
9x9 cm

rVs
9x9 cm
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vanaf 1.399.-

passende 
Hoofdsteun 
Variabel te plaatsen:   

vanaf 69.-

systeem Hoekbank
stof Buffalo nougat,  
met armleuning 1,
afmeting: 274 x 220 cm: 

systeem ZitCombinatie 
stof siesta kaviaar,
afmeting: 350 x 220 cm:

vanaf 1.999.-
passende Hoofdsteun 
Variabel te plaatsen: 69.-

HoCker 
stof siesta kaviaar,
b/h/d: 70 x 46 x 70 cm:   

vanaf199.-

ook in spiegelbeeld en vele
andere Combinaties leverbaar

2,5-Zitsbank
stof Buffalo grijs, met armleuning 1,
b/h/d: 202 x 87 x 93 cm:

vanaf 699.-

systeem HoekCombinatie 
Stof Seanon antraciet, 
met armleuning 3, 
afmeting: 307 x 212 cm: 

vanaf 1.399.-
passende Hoofdsteun
Variabel te plaatsen: 69.-

2-Zitsbank
stof Buffalo grijs,  met armleuning 1,  
b/h/d: 182 x 87 x 93 cm: 

vanaf 649.-

in vele andere stof- en 
leerkwaliteiten 

leverbaar
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wandsCHap
b/h/d: 120 x 21 x 30 cm:

119.-

tv-meubel
b/h/d: 120 x  
52 x 51 cm:

399.-

open vitrinekast
b/h/d: 67 x  
180 x 45 cm:

vanaf 599.-

salontafel
b/h/d: 120 x  
45 x 75 cm:

vanaf 399.-

vitrinekast
b/h/d: 67 x  
180 x 45 cm:

vanaf 599.-

dressoir
b/h/d: 180 x 
85 x 47 cm:

vanaf 699.-

ladekast
b/h/d: 40 x  
59 x 33 cm:
vanaf 

199.-

ladekast
b/h/d: 40 x  
73 x 33 cm:
vanaf 

299.-

tv-meubel
b/h/d: 160 x 52 x 51 cm:

vanaf 449.-

brede 
vitrinekast
b/h/d: 114 x 
200 x 47 cm:

vanaf 899.-

salontafel
b/h/d: 130 x 42 x 70 cm:

vanaf 499.-

brede
vitrinekast
b/h/d: 115 x  
200 x 45 cm:

kast
b/h/d: 105 x 160 x 45 cm:

vanaf 849.-

Zitbank
breedte 160 cm,
exclusief kussen

vanaf 149.-

Hoog dressoir
b/h/d: 160 x 140 x 45 cm:

vanaf 899.-

vitrinekast
b/h/d: 109 x 155 x 45 cm:

vanaf 749.-

stoel
exclusief kussen

vanaf 119.-

eettafel
b/d: 180 x 90 cm:

vanaf 299.-
met inlegblad  
ca. 180 (230) x 90 cm:

vanaf 549.-

baSIC & vertrouwd

ladekast
b/h/d: 85 x  
80 x 45 cm:
vanaf 

399.-

ladekast
b/h/d: 46 x  
120 x 45 cm:
vanaf 

449.-

dressoir
b/h/d: 130 x 
86 x 45 cm:

dressoir
b/h/d: 78 x  
85 x 45 cm:

aCaCia deels massief 
zandkleurig 

gebeitst en gelakt

vanaf 

429.-
vanaf 

499.-
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2-Zitsbank
Bekleding leer merlot,
houten poten in kernbeuken,
b/h/d: 174 x 81 x 98 cm:

vanaf 1.149.-

oPvaLLend MooI In rood!
eindeloos veel opties en vele andere

Combinaties mogeliJk 

optioneel 
relaX-funCtie tegen meerpriJs

optioneel 
verstelbare Hoofdsteun

optioneel 
verstelbare armleuning

2,5-Zitsbank
Bekleding leer merlot, 
houten poten in kernbeuken
b/h/d: 189 x 81 x 98 cm:

vanaf 1.199.-

in vele andere stof- en 
leersoorten leverbaar
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oostindisChe
palissander/ 

massief sheesham
naturel, deels geolied

biJZettafel 
met 1 lade en legplank, 
b/h/d: 40 x 60 x 40 cm:

vanaf149.-
set van 2 biJZettafels
b/h/d: 43 x 35 x 45 cm, 
en 35 x 33 x 35 cm:

vanaf119.-

wandZuil 
met 1 lade en 1 legplank,
b/h/d: 30 x 90 x 30 cm:

vanaf139.-

bloemenZuil 
met 1 lade en legplank
b/h/d: 30 x 60 x 30 cm:

vanaf119.-

kast 
Met 1 glasdeur en 3 houtdeuren,
b/h/d: 109 x 145 x 40 cm:

vanaf 829.-

wandsCHap 
b/h/d: 180 x 26 x 20 cm:

vanaf 249.-
Ook leverbaar in:  
b/h/d: 128 x 26 x 20 cm: 189.-

salontafel 
Met legplank,
b/h/d: 118 x 45 x 70 cm:

vanaf 359.-

tv-meubel 
Met 2 vakken voor apparatuur, 
2 lades en 1 houtdeur, 
b/h/d: 180 x 60 x 40 cm:

vanaf 779.-

kast 
Met 2 glasdeuren, 2 houtdeuren 
en 3 lades,
b/h/d: 166 x 145 x 40 cm:

vanaf1.299.-

dressoir 
met 3 houtdeuren,  
en 3 lades,
b/h/d: 186 x 86 x 46 cm:

vanaf 879.-

eettafel 
Met vast tafelblad,
b/d: 160 x 90 cm,  
76 cm hoog:

vanaf 389.-
Ook leverbaar in:
b/d: 200 x 100 cm,  

76 cm hoog: 529.-

stoel 
Met houten zit:

vanaf 119.-

Zitbank 
b/h/d: 160 x 45 x 35 cm:

vanaf 179.-
Ook leverbaar in: 
b/h/d: 200 x 45 x 35 cm: 

229.-
Vervaardigd uit het allerbeste palissanderhout 
tegen een fantastische prijs. ieder meubelstuk 
onderscheidt zich in structuur en kleur en is 
derhalve uniek.
de natuurlijke materialen en moderne 
vormgeving verlenen deze meubels een 
zinnelijke uitstraling en garandeert ultiem 
wooncomfort.

charmant en exotisch!
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voor knusse momenten
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1. fauteuil

vanaf 369.-

3. systeem HoekCombinatie

vanaf1.399.-

2. 2-Zitsbank

vanaf 799.-

3. systeem HoekCombinatie met nosagvering in de zit, gecapitonneerde rugkussens, afgebeeld in stof mareto 18616 beige (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, 
exclusief sierkussens, afmetingen: 297x173 cm, 87 cm hoog/93 cm diep: vanaf 1.399.- Ook in spiegelbeeld en in vele bekledingsvarianten en combinatiemogelijkheden verkrijg-
baar. biJpassende Hoofdsteun variabel insteekbaar: vanaf 69.-

1. fauteuil met nosagvering in de zit, afgebeeld in stof Mareto uni 17031 bordeaux (stofgroep 3), 
houten pootjes in koloniale kleur, exclusief sierkussens, b/h/d: 74x81x83 cm vanaf 369.-  
Optioneel ook met metalen poten en in hoogte 81 cm of 93 cm verkrijgbaar.
2. 2-Zitsbank met nosagvering in de zit, afgebeeld in stof mareto uni 17031 bordeaux (stofgroep 3), 
houten pootjes in koloniale kleur, exclusief sierkussens, b/h/d: 196x87x93 cm vanaf 799.-  
Optioneel ook verkrijgbaar met interieurvering in de zit, gecapitonneerde rugkussens (zoals rechts 
afgebeeld), diverse pootvarianten en in 103 cm XXL-bank diepte.
biJpassende Hoofdsteun variabel insteekbaar vanaf 69.-

karpet
Katoenen karpet met vintage print.
Verkrijgbaar in groen, geel, rood en 
roze. Afm. ca. 160 x 230 cm 
voor 249.-

onze zitcombinaties zijn in veel 
bekledingsvarianten verkrijgbaar

Windlicht

vanaf 49.-

wIndLICht  

koperkleurig met glas. Ø/h: 28/17 cm: 49.-

Lifestyle



2.499.-

buffetkast 
Deels massief en
wit gelakt grenen, 
b/h/d: 218 x 1816 x 41 cm:

per stuk 219.-

stoel 
In stof Casa grey:

vanaf 2.699.-

buffetkast 
deels massief en murana gelakt grenen
b/h/d: 200 x 220 x 50 cm:

vanaf 1.999.-

tv-meubel 
deels massief en wit gelakt grenen, 
blad in massief geolied eiken,
b/h/d: 207 x 161 x 45 cm:

vanaf 1.099.-

salontafel 
deels massief en wit gelakt grenen,
tafelblad in massief geolied eiken, 
b/d: 140 x 85 cm:

keuZe uit 
8 kleuren

Casa 
taupe

Casa 
CHampagne

Casa 
grapHite

Casa 
grey

Casa 
lavender

Casa 
mustard

Casa 
niagara

Casa 
sand

vanaf 1.799.-

dressoir 
Deels massief en wit gelakt grenen, 
blad in geolied massief eiken,
b/h/d: 200 x 100 x 56 cm:

per stuk vanaf 339.-

fauteuil 
In stof Casa grey: deels massief en wit Gelakt Grenen 

bladen in massief geolied eiken, 
in vele kleuren leverbaar

vanaf 1.299.-

eettafel 
wit gelakt grenen,
tafelblad in geolied massief 
eiken, met ronde poten,
b/d: 200 x 100 cm:vanaf 699.-

bank 
in stof Casa Grey, 
ca. 160 cm breed:

LandeLIjk & StIjLvoL

keuZe uit
4 priJsgeliJke 

tafelpoten
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en stiJl af met Bijpassende poef en kussenskies een karpet in je faVoriete kleur

Hoekbank in ribstof nr.1
In ribstof, linkse of rechtse opstel-
ling, Leverbaar in diverse mooie 
kleuren vintage ribstof, voor een 
zeer scherpe prijs. Zoals afgebeeld 
ca. 278 x 175 cm of als hoekbank 
met ottoman en extra rugdeel, 
inclusief comfortabele kussens. 

vanaf799.-
of
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Grijs Blauw roodturquoise

199.-
karpet
Royal 160 x 230 cm, katoen patchwork:

de LIfeStyLe trend!

ruim en Comfortabel
De grove ribstof is helemaal hot. Stoere banken met een ruime, comfortabele zit. Deze royale 
banken zijn zowel linksom als rechtsom verkrijgbaar. 

Hoekbank in ribstof nr.2
Deze royale hoekopstelling (ca. 313 cm breed) is 
zowel linksom als rechtsom verkrijgbaar. Speciaal
ingekocht in de mooie vintage ribstof kleur grijs, 
tegen een zeer scherpe prijs. Zoals afgebeeld,
inclusief 4 comfortabele lendekussens, afhaalprijs

vanaf995.-

poef
royal 40 x 40 x 40 cm,
katoen patchwork:

99.-

kussen
royal 45 x 45 cm,
katoen met patchwork:

24,99

BeiGe

Lifestyle



fauteuil kate
fauteuil, gecapitonneerd en 
leverbaar in diverse kleuren 
leder. de armen zijn afgewerkt 
met studs. actieprijs: van 
1.320,- voor:

1.120.-

1.995.-

IN VIER STOF- EN 
LEERSOORTEN 
LEVERBAAR

bank eastside
een echte eyecatcher in de 
woonkamer, deze extra ruime, 
comfortabele 4-zitsbank 
van 230 cm breed. Geheel 
gecapitonneerd in leder 
met een verweerde vintage 
look en leverbaar in diverse 
kleuren. de poten zijn 
afgewerkt in zwart.
actieprijs: van 2.640,- 
voor:

2.245.-

De klassieke oud-Engelse Chesterfield stijl 
wordt weer nieuw leven ingeblazen. Plaats 
deze blikvanger in een modern interieur en 
sta versteld van de eigentijdse uitstraling! 
Speciaal ingekocht voor Casa.

met een ruw 
 randje!
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999.-

eetkamertafel
Robuuste XL tafel van massief Suar hout. Leverbaar in 
de lengtes: 400 cm voor 3.495.- / 300 cm voor 2.995,- / 
260 cm voor 2.495,- / 220 cm vanaf:

Stijlvol wonen

Optioneel met bijpassende hocker

Lifestyle



•	Noors FSC-gecertificeerd massief polair grenen.

• gecertificeerd Duits wildeiken uit gecontroleerde  
     aanbouw.

• Luxueuze corpussen en profileringen met  
     duurzaam beschermde oppervlakken.

• Deuren met demping.

• Zelfsluitende en soft-close lades.

• Persoonlijk ontwerp door het grote aantal 
     uitvoeringen; zelfs maatwerk is mogelijk.

• Elegante metaalgrepen.  
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maatwerk

mogelijk

accentblad massief wildeiken, naturel geolied/corpus massiefhout zuiver wit gelakt. 
veel andere kleurcombinaties mogelijk.

1. ronde tafel met vast eiken blad Ø/H: 120x78 cm 
vanaf 1.245.-
2. stoel met houten zit vanaf 275.-
3. tv-dressoir b/h/d: 178x67x45 cm vanaf 1.189.-
4. Hoog dressoir b/h/d: 111x133x45 cm vanaf 1.355.-
5. tv-dressoir b/h/d: 153x67x45 cm vanaf 1.035.-
6. wandpaneel b/h/d: 125x115x27 cm vanaf 395.-
7. biJZettafels 3-delig set vanaf 389.-
8. salontafel b/h/d: 75x75x48 cm vanaf 435.-
9. bureau b/h/d: 111x133x45 cm vanaf 1.535.-
10. vitrinekast b/h/d: 117x196x45 cm vanaf 1.775.-
11. Zitbank b/h/d: 170/180x 47/95x46/62 cm vanaf 859.- 
12. Hoog dressoir b/h/d: 203x133x45 cm vanaf 1.795.-
13. eettafel met vast eiken  blad, b/d: 160x95 cm, 
 hoogte 78 cm vanaf 1.195.-
14. stoel met houten zit vanaf 275.-
15. armleunstoel met houten zit vanaf 315.-
16. buffetkast b/h/d: 163x117x48 cm vanaf 1.445.-
17. dressoir b/h/d: 157x91x45 cm vanaf 1.198.-

in vele verdere types, combinaties en afmetingen 
verkrijgbaar

13. eettafel

vanaf 1.195.-

12. Hoog dressoir

vanaf 1.795.-
1. ronde tafel

vanaf 1.245.-

2. stoel

vanaf 275.-

14. stoel

vanaf 275.-

11. Zitbank

vanaf 859.-

15. armleunstoel

vanaf 315.-

10. vitrinekast

vanaf 1.775.-

4. Hoog dressoir

vanaf 1.355.-

5. tv-dressoir
vanaf 

1.035.-

6. wandpaneel

vanaf 395.-

3. tv-dressoir
vanaf 

1.189.-

9. bureau
vanaf 

1.535.-
16. buffetkast

vanaf 1.445.-
17. dressoir

vanaf 1.198.-

alle artikelen
excl. verlichting

optioneel: uittrekbaar met inliggend verlengingsblad

en de verlenging is een feit!tafel uittrekken
blad omhoog en uitklappen

8. salontafel

vanaf 435.-

7. biJZettafels
3-delig

vanaf 389.-

dit programma is in de volgende 
uitvoeringen verkriJgbaar:

zuiver wit
ral 9010 gelakt

champagne
gelakt

basalt grijs 
gelakt

Corpus / frame:

blad / randafwerking / zit:

wildeiken
naturel geolied

wildeiken wit gepigmen-
teerd gelakt

Individuele kleurcombinaties zijn mogelijk

Lifestyle



oogverblindende solisten!
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4. oorfauteuil gecapitonneerd, afgebeeld in stof Tito 25a caramel (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, b/h/d: 76x103x82 cm vanaf 479.-
5. fauteuil gecapitonneerd, afgebeeld in stof Tito 36a niagara (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, b/h/d: 69x95x85 cm vanaf 479.-
6. fauteuil afgebeeld in stof Tito 43a azuur (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, b/h/d: 69x95x85 cm vanaf 429.-

3. oorfauteuil

vanaf 459.-
4. oorfauteuil

vanaf 479.-

5. fauteuil

vanaf 479.-

6. fauteuil

vanaf 429.-

fauteuil met nosagvering in de zitkussens en rubberen singels in de rugpartij. in vele stofferingsvarianten en in 11 kleuren verkrijgbaar. 
1. oorfauteuil afgebeeld in stof Tito 42a eucalyptus (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, b/h/d: 80x104x88 cm vanaf 459.-  
2. oorfauteuil afgebeeld in stof Tito 11a navy (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, b/h/d: 89x112x97 cm vanaf 519.- 
3. oorfauteuil afgebeeld in stof Tito 44a red wine (stofgroep 3), houten pootjes in koloniale kleur, b/h/d: 76x103x82 cm vanaf 459.-

1. oorfauteuil

vanaf 459.-

2. oorfauteuil

vanaf 519.-

bijpassende voetenbank 
verkrijgbaar

Lifestyle



massief pijnBoom antiek wit
wildeiken geolied

vitrinekast
b/h/d: 230 x 225 x 50/46 cm:

vitrinekast 
Glasdeur rechtsdraaiend,  
2 lades, 
b/h/d: 65 x 170 x 42 cm:

vanaf 2.599.-

vitrinekast
Glasdeur linksdraaiend, lades, 
houtdeur linksdraaiend
b/h/d: 73 x 225 x 46 cm:

vanaf 899.-

dressoir
2 houtdeuren, 2 lades,
b/h/d: 116 x 87 x 50 cm:

vanaf 699.-

vanaf 299.-

eettafel met barokke poten
tafelblad van massief geolied witeiken, 
onderstel uit massief grenen, antiek wit, 
b/h/d: 160 x 77 x 90 cm:

vanaf 679.-
ook leverbaar in:
b/d: 180 x 77 x 100 cm
b/d: 200 x 77 x 100 cm
b/d: 220 x 77 x 100 cm

dressoir
2 houtdeuren,  
b/h/d: 124 x 55 x 50 cm:

vitrinekast
b/h/d: 178 x 225 x 50/46 cm:

vanaf 2.089.-

vitrinekast
b/h/d: 124 x 225 x 50/46 cm:

vitrinekast
2 Glas-/houtdeuren 
b/h/d: 124 x 225 x 46 cm:

multifunCtionele kast
met wiJnrek
2 houtdeuren, 2 lades
b/h/d: 116 x 170 x 42 cm:

vanaf 1.149.-

multifunCtionele kast
2 houtdeuren, 2 lades
b/h/d: 116 x 170 x 42 cm:

vanaf 

499.-

Hoog dressoir
3 houtdeuren, 3 lades 
b/h/d: 170 x 87 x 50 cm:

vanaf 1.149.- vanaf 1.299.- vanaf 1.169.-

vanaf 

939.-

stoel
met nosag vering, gecapitonneerd, 
met metalen handgreep, 
bekleding: recyclet pellini-leer, 
kleuren: wit / cognac / grijs met poot in 
naturel eiken:

vitrinekast
2 Glasdeuren, 4 lades,
b/h/d: 116 x 170 x 42 cm:

multifunCtionele kast
houtdeur rechtsdraaiend, 2 lades, 
ook linksdraaiend verkrijgbaar,
b/h/d: 65 x 170 x 42 cm:

dressoir
2 Houtdeuren, 2 open vakken,
b/h/d: 170 x 55 x 50 cm:

vanaf 1.149.-
vanaf 699.-

vanaf 599.-

salontafel
Inklapbaar met 3 afneembare 
dienbladen in wildeiken, 
b/h/d: 120 x 45 x 80 cm:

vanaf 549.-

dit programma staat voor de 
luchtigheid van de woonstijl aan 
de amerikaanse oostkust, met zijn 
karakteristieke eigenschappen, zoals 
de rijkelijk met de hand vervaardigde 
shutter-fronten (lamellen), die naar 
achteren toe stofdicht zijn. spannend 
in scène gezet is ook de mix tussen 
de mooie pijnboom en het levendige 
wildeiken met lichte gebruikssporen. 
passend daarbij het hoogwaardige 
franse vintage draaibeslag.

stofdiCHt -
omdat de sHutter-deuren aan
de aCHterZiJde gesloten ZiJn!

bureau  
met uittrekbare lade voor toet-
senbord, 2 houtdeuren, 2 lades, 
b/h/d: 160 x 76 x 76 cm:

fauteuil & HoCker 
onderhoudsvriendelijke bekleding
poot in honingkleurig beuken

in vele stofvarianten en 
pootkleuren leverbaar

vanaf 349.-

vanaf 1.149.-

76 77

vanaf 679.-
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1. eettafel massief geolied notenhout met elegante Zwitserse tafelrand, b/d: 160x90 cm: 
vanaf 959,-
Ook verkrijgbaar in b/d: 180x90 cm, 200x95 cm, 220x95 cm, 240x95 cm
2. gestoffeerde stoel met luxurieus gecapitonneerde rug. Microvezel bekleding 
(antiekleder look) in grijs, bruin of antraciet. Metalen, zwart gepoedercoat frame vanaf 239.- 
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1. eettafel

vanaf 959.-

massief noten
geolied

2. gestoffeerde 
stoel

vanaf 239.-

super trendy: Bakkersrek op wielen! Kan in elke 
woonruimte. Ook in een landelijk interieur komt dit 
bakkersrek helemaal tot zijn recht. 

bakkersrek op wielen
ijzer en mangohout, b/d/h: 95x45x160 cm: 749.-

Lifestyle



wit/antiek wit/koloniaal wit

kies uit de volgende kleurCombinaties:

wit/laVa

Hangkast
4-Deurs, met 2 spiegeldeuren,
4 lades 
b/h/d: 252 x 218 x 63 cm:

1.499.-

Hangkast 
b/h/d: 195 x 199 x 62 cm:

vanaf 1.099.-

Hangkast 
b/h/d: 252 x 199 x 62 cm:

vanaf 1.449.-

eenpersoonsbed 
b/d: 100 x 200 cm:

vanaf 599.-

Comfort-bed 
met 4 grote lades
ligoppervlak: 140 x 200 cm:

vanaf 899.-

massief Grenen 
wit / lava

massief Grenen
wit 

legkast
b/h/d: 100 x  
147 x 40 cm:
vanaf

549.-

naCHtkastJe 
b/h/d: 48 x 60 x 40 cm: 

vanaf 159.-
bed
met 2 lades,  
bedkanthoogte ca. 50 cm,   
ligoppervlak: 180 x 200 cm: 

ladekast
b/h/d: 95 x 87 x 50 cm:

vanaf 399.-

bank
Breedte ca. 160 cm:
vanaf

159.-

massief Grenen 
wit antiek met metaalbeslag

Pure roMantIek

vanaf 179.-
spiegel
met houten rand, 
b/h/d: 105 x 86 x 7 cm:   

vanaf 749.-

slapen in landhuisstijl is nog steeds 
ontzettend populair. Vooral wanneer 
het de ambiance een mediterraan tintje 
geeft. net als dit programma in massief 
antiek wit grenen met metaalbeslag.
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naCHtkastJe
massief grenen,  
wit gewaxt / geloogde accenten,
b/h/d: 51 x 64 x 35 cm:    

119.-

funCtioneel bed 
Massief grenen, wit gewaxt / geloogde accenten,
incl. lades aan beide zijden, ligoppervlak: 180 x 200 cm:

Ook leverbaar in:
ligoppervlak: 100 x 200 cm
ligoppervlak: 140 x 200 cm

ik geef de
voorkeur 
aan lekker knus! 
hier Voel ik me
meteen 
geborgen 

799.- 

m a s s i e f  G r e n e n 
w i t  g e w a x t  /  g e l o o g d e  a c c e n t e n

bank
Massief grenen, 
wit gewaxt / geloogde
accenten,
b/h/d: 140 x 45 x 35 cm:  

vanaf 139.- 

ladekast
massief grenen,  
wit gewaxt / geloogde 
accenten,
b/h/d: 107 x 84 x 41 cm:  

vanaf 299.- 

spiegel
massief grenen,  
wit gewaxt /  
geloogde accenten
b/h: 100 x 100 cm:  

vanaf 99.- 

kledingkast
massief grenen, 
wit gewaxt / geloogde accenten
5-deurs met 1 spiegeldeur,
b/h/d: 315 x 217 x 62 cm:  vanaf 1.399.- 

ook verkrijgbaar als:
2-deurs, b/h/d:  
132 x 217 x 62 cm 

3-deurs, b/h/d:  
192 x 217 x 62 cm

4-deurs, b/h/d:  
255 x 217 x 62 cm
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CoMfortabeL uItgeruSt!

boXspring fentissimo
Boxspring,  incl. 7-zone-pocketvering-
matras, hoofdbord, comforttopper, stof 
antraciet. 
ligoppervlak: 180x200 cm. elektrisch 
verstelbaar voor 999.- en vlak voor

790.-

er gaat niks boven een goede nachtrust. een comfortabele boxspring biedt je een ongeëvenaarde slaapervaring, 
zodat je uitgerust aan elke nieuwe dag kan beginnen. onze boxsprings fentissimo en aura zijn van bijzonder 
betaalbare topkwaliteit. kom proefliggen bij Casa!

1.390.-

boXspring aura
Deze boxspring is voorzien van 
een blind genopt hoofdbord voor 
een romantische uitstraling.  
Ligoppervlak: 180x200 cm. 
Elektrisch verstelbaar voor 
1.590.- en vlak voor
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naCHtkastJe
2 Lades met metaalgrepen
b/h/d: 64 x 43 x 42 cm:

599.-

natuurliJkHeid, die inspireert
natuurlijkheid – dat is een van de typische kenmerken. een programma, dat met alle zintuigen voelbaar is, een 
natuurlijke slaapomgeving, waarin je je echt goed voelt. Zorgvuldig geolied hout draagt in grote mate ertoe 
bij, dat de natuurlijkheid kan worden beleefd.  Het hoogwaardig verwerkte hout werkt vochtregulerend op de 
slaapruimte en draagt bij aan de bescherming van het milieu. ambachtelijke fabricage, karakteristieke kleuring 
en structuurverschillen zijn echtheidskenmerken die het hout haar eigen natuurlijke schoonheid verlenen.

s p e c i a l e
u i t v o e r i n g e n

mogelijk

tweepersoonsbed
In comforthoogte,
met laag voetdeel,
exclusief verlichting, 
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

999.-
Ook leverbaar in: 
ligoppervlak: 100 x 200 cm
ligoppervlak: 140 x 200 cm
ligoppervlak: 160 x 200 cm
ligoppervlak: 200 x 200 cm
en in de extra lengtematen 
190, 210, 220 cm.

met softclose deuren en 
lades en zelfsluitend

massief roodkernBeuken
geolied

kledingkast 5-deurs
1 Spiegeldeur, met metaalgrepen, 
b/h/d: 254 x 218 x 61 cm: 

vanaf 3.279.-
in vele afmetingen leverbaar

Hoog dressoir
Met 4 lades, 
2 houtdeuren, 
met metaalgrepen, 
b/h/d: 120 x 123 x 42 cm:

vanaf 1.459.-

dit programma is in de volgende 
massieve Houtsoorten leverbaar:

roodkernBeuken 
Geolied 

rustikaal  
noesteiken
 wit Geolied 

rustikaal  
noesteiken

 Geolied  
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kt 1

kies uit 4 bedbreedtes en 15 Hoofdborden. alle bedden met doorlopende lamellen verkriJbaar.

hoofdborden zijn niet in 
alle kleuruitvoeringen en 

breedtes verkrijgbaar.

kt 5kt 2 kt 3

kt 9 kt 10 met groeven kt 11 kt 13

kt 7

bekledingselementen
in 5 uitvoeringen verkrijgbaar

kt 6

kt 14

droomkeuze!

geolied
wildeiken

wit geolied  
wildeiken

geolied 
kernbeuken  

naturel 
geolied beuken  

1. systeembed nr. 1

vanaf 1.069.-

2. naCHtkastJe

vanaf 359.-

3. Zwevend 
systeembed nr. 2

vanaf 1.049.-

4. naCHtkastJe

vanaf 199.-

5. systeembed nr. 1

vanaf 789.-

7. kledingkast

vanaf 2.479.-

6. naCHtkastJe

vanaf 279.-

Beslis zelf of je voor zwevend, 4 poten, rond, 
hoekig of voor een van de 15 verschillende
hoofdborden kiest. ons fantastische bedden 
systeem heeft de oplossing op al je wensen.

vierkante 
Hoekverbinding

ronde poten

vierkante 
poten

ronde
hoekverbindung

4 hoekverbindingen leverbaar

• standaard voethoogte: 43 cm

• Comforthoogte 47 cm tegen  
 meerprijs mogelijk

• speciale lengtematen 190 cm, 210 cm   
 en 220 cm tegen meerprijs mogelijk

systeembed nr. 2
Ligoppervlak  beuken/kernbeuken  wildeiken

 140 x 200 cm 889.- 1.039.-
 160 x 200 cm 989.- 1.159.- 
 180 x 200 cm 1.049.- 1.229.-
 200 x 200 cm 1.099.- 1.279.-

massief Geolied kernBeuken

massief Geolied 
kernBeuken

massief Geolied 
kernBeuken

systeembed nr. 1
Ligoppervlak  Beuken/Kernbeuken  Wildeiken

140 x 200 cm  679.- 849.- 899.-
160 x 200 cm  759.- 959.- 999.- 
180 x 200 cm  789.- 999.- 1.069.-
200 x 200 cm  839.- 1.059.- 1.149.-

Wit geolied
wildeiken

1. systeembed nr. 1* Massief wit geolied wildeiken, met hoofdbord KT10, 43 cm hoog, ligoppervlak: 180x200 cm 
vanaf 1.069.- Tegen meerprijs ook in comforthoogte van 47 cm verkrijgbaar. bijpassende beklede elementen voor 
hoofdbord (set van 2) vanaf 179,-
2. naCHtkastJe Massief wit geolied wildeiken, 2 lades met soft close techniek, b/h/d: 50x42x35 cm 359.-
3. Zwevend systeembed nr. 2* Massief geolied kernbeuken, met hoofdbord KT8 (bekleed met imitatieleder), 
ligoppervlak: 180x200 cm vanaf 1.049.-
4. naCHtkastJe Massief geolied kernbeuken, 1 lade met soft close techniek, b/h/d: 45x42x38 cm vanaf 199.-
5. systeembed nr. 1* Massief geolied kernbeuken, met hoofdbord KT10 en afgeronde poten (43 cm hoog), ligop-
pervlak 180x200 cm vanaf 789.- Meerprijs voor doorlopende lamel 100.- Optioneel verkrijgbaar bijpassende beklede 
elementen voor hoofdbord (set van 2) 179.-, bedlade 549.-, zijbord 129.-, voetbord 119.- 
6. naCHtkastJe Massief geolied kernbeuken, 2 lades met soft close techniek, b/h/d: 50x42x35 cm: vanaf 279.-
7. kledingkast 4-Deurs massief geolied kernbeuken, met 2 witte glasdeuren, exclusief kroonlijsten en verlichting, 
b/h/d: ca. 240x216x60 cm vanaf 2.479.-   * Alle bedden exclusief matras en lattenbodem 

In deze houtsoorten leverbaar

kt 4

kt 12

slapen



alle ladekasten met ‚tip-on‘ sluitwerk of met grepen

3. naCHttafeltJe

vanaf 239.-
2. bed

vanaf 1.119.-

ladekast
Massief geolied kern-
beuken
b/h/d: 150x82x45 cm:

vanaf 1.299.-

ladekast
Massief geolied 
kernbeuken
b/h/d: 50x101x45 cm:

vanaf 799.-

massief wildeiken
geolied

In deze houtsoorten verkrijgbaar

wildeiken
Geolied

wildeiken  
wit Geolied

Geolied 
kernBeuken  

naturel Geolied 
Beuken  

1. systeem kledingkast

vanaf 4.499.-

quattra
RASTER „50“/„60“

front m 
RASTER „60“

front f 
RASTER „50“/„60“

merkur 
RASTER „50“/„60“

front 9, boomzijde
RASTER „60“

front 2
RASTER „50“

front 6
RASTER „50“/„60“

front 2
RASTER „50“

front 9, wit glas 
RASTER „50“/„60“

merkur 
RASTER „50“/„60“

merkur 
RASTER „50“/„60“

kies een front:

individuele kastindelingen

265 cm

275 cm

284 cm

300 cm

310 cm

331 cm

345 cm

360 cm

378 cm
394 cm

237 cm

239 cm

251 cm

228 cm

190 cm

121 cm

96 cm

143 cm

214 cm

181 cm

de kasten zijn in de volgende breedtematen verkrijgbaar:

naturel 
geolied beuken 

kernbeuken
geolied 

wildeiken 
geolied 

wildeiken 
wit geolied   

oppervlakten:

kasten zijn niet in alle kleur-
uitvoeringen verkrijgbaar.

front 8 bruin glas
RASTER „50“/„60“

het eindeloze kastsysteem
voor de perfecte droomplanning!

ladekast
Massief geolied 
kernbeuken
b/h/d: 
100x82x45 cm: 
vanaf 999.-

1.systeem kledingkast massief geolied wildei-
ken. Front 10, witglas met 4 gezandstraalde strepen, 
b/h/d: 359x219x60 cm vanaf 4.499.-  
passe-partoutkader 189.- (voor 3-deurs)
passe-partoutkader 179.- (voor 2-deurs)
kledingstang 99.-
legplank per set van 2 t.b.v. kast met passe-
partoutkader 239.- 
2. bed massief geolied wit eiken, b/d: 180x200 cm  
vanaf 1.119.- excl. kader en accessoires. Tegen 
meerprijs ook in speciale lengtematen verkrijgbaar.
3. naCHttafeltJe massief geolied wildeiken, 
b/h/d: 45wx43x38 cm vanaf 239.- 
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naCHtkastJe nr. 2 
Massief boomstam eiken, 
ice grey, met lade, 
b/h/d: 50 x 40 x 40 cm:

vanaf  449.-

keuZe uit 2 bedombouwen:

uniek bed 
Massief boomstam eiken, ice grey
hoofdbord nr. 2, 
bedranduitvoering nr. 1, 
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 1.569.-
Ook verkrijgbaar in:
ligoppervlak: 140 x 200 cm
ligoppervlak: 160 x 200 cm
ligoppervlak: 200 x 200 cm
Speciale lengte 220 cm tegen 
meerprijs mogelijk

massief Boomstam eiken 
ice grey 

Hoofdbord nr. 2 Hoofdbord nr. 3

bedombouw nr. 1 bedombouw nr. 2

dit programma is in de volgende 
kleurstellingen verkriJgbaar:

Boomstam eiken 
olie-finish

Hoofdbord nr. 1

keuZe uit 3 Hoofdborden:

naCHtkastJe nr. 2 
Massief boomstam eiken, olie-
finish, 
met 1 lade, 
b/h/d: 50 x 40 x 40 cm:

vanaf 429,-
uniek bed 
massief boomstam eiken, olie-fnish, 
hoofdbord nr. 3 (zonder elementen), 
bedranduitvoering nr. 1, 
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 1.599.-

Hoofdbordelement 
Bekleed met echt leder,
per stuk vanaf: 

139.-
massief Boomstam eiken

olie-finish

naCHtkastJe nr. 1 
massief boomstam eiken, 
white wash, 
b/h/d: 50 x 40 x 40 cm:

vanaf 319.-

massief Boomstam eiken 
white wash

uniek bed 
massief boomstam eiken, 
white wash, hoofdbord nr. 1,
bedranduitvoering nr 2, 
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 1.389.-

Boomstam eiken met
rookolie-finish

Boomstam eiken
iCe Grey

Boomstam eiken
white wash

unIek & robuuSt
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Hangend naCHtkastJe
met 1 lade, 
b/h/d: 45 x 15 x 33 cm:

vanaf 229.-

Zwevend balkenbed 
Massief wildeiken, naurel geolied, 
met zwartstalen bedframe,
ligoppervlak: 180 x 200 cm

vanaf 1.269.-
Ook leverbaar in: 
ligoppervlak: 140 x 200 cm
ligoppervlak: 160 x 200 cm

balkenbed 
massief wildeiken, naturel geolied, 
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 1.059.-
ook leverbaar in: 
ligoppervlak: 140 x 200 cm
ligoppervlak: 160 x 200 cm

naCHtkastJe 
met lade, 
b/h/d: 45 x 40 x 33 cm:

vanaf 229.-

biJpassende 
bedlade 
Met voetbord:

biJpassende 
bedlade

vanaf 379.-

vanaf 289.-

het rustiek wildeiken van deze slaapkamer wordt gecombineerd met
zwartstaal of geraffineerde houtverbindingen. de in het hout aanwezige 
noestscheuren worden in de productie benadrukt en zorgen voor een 
unieke uitstraling. het edele wildeiken wordt met kostbare oliën 
verzorgd. deze biologische oppervlaktebehandeling laat het hout 
ademen en biedt bescherming tegen vocht.

S t e r k  a L S  e e n  b o o M !

massief wildeiken
naturel geolied

met groeischeuren

balkenbed
Massief wildeiken, 
naturel geolied,  
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 1.099.-
Ook leverbaar in:
ligoppervlak: 140 x 200 cm
ligoppervlak: 160 x 200 cm 

In vele afmetingen en individueel
te kiezen kastindeling leverbaar.

vanaf 2.199.-

4-deurs kledingkast
Front massief oer-eiken, geolied,
romp in massief wildeiken, geolied,
met kastindeling:
2 grote legbodems en
2 grote kledingroedes,
b/h/d: 240 x 216 x 60 cm:
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design your 
dreams!

1.990.-

boXspring svea
Trendy design door een strak 
hoofdbord. Voorzien van hoog-
waardige pocketveermatrassen en 
luxe topper, ligoppervlak:180x210 
cm. Elektrisch verstelbaar voor

boXspring birmingHam
Vlakke boxspring 180x200 cm
voor:

1.099.-199.-
naCHtkastJes miro
als set van 2, 
van 298.- voor:

In meerdere
kleuren

inClusief:
•  voetbord
•  hoofdbord
•  handige opbergbox
•  7-zone pocketveermatras
•  koudschuim topper

met handige opbergbox!    

set
van 2
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dit programma is in de volgende mas-
sieve Houtsoorten verkriJgbaar:

kernBeuken 
olie/wax  

wildeiken 
wit olie/wax

wildeiken 
olie/wax   

Het bed van Je dromen - veelZiJdig en gewoon anders
Creëer een heel persoonlijke plek waar je je kunt terugtrekken, want een bed is veel meer dan alleen een 
bedombouw, lattenbodem en een matras. Bedden zijn verkrijgbaar in de breedtematen 140 cm, 160 cm, 180 
cm en 200 cm alsook in de lengtematen 200 cm en 220 cm.

het veeLzIjdIge bed

retro Hoofdbord a

Country Hoofdbord b boomplank Hoofdbord C

Houten poot – rond a stalen poot - blaCk antique b
Houten poot - eiken en kernbeuken C

stalen bedframe - blaCk antique d

naCHttafeltJe 
massief kernbeuken, geolied/
gewaxt, met witte lade en poot a,
b/h/d: 55 x 42 x 40 cm:

systeembed 
massief kernbeuken, geolied/gewaxt (lamel 
verlijmd), met doorlopende lamel, 
hoofdbord a, bedpoot uitvoering a, 
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 769.-vanaf 219.-

naCHttafeltJe 
massief wildeiken, 
geolied/gewaxt, poot d, 
b/h/d: 55 x 42 x 40 cm:

vanaf 219.-
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naCHttafeltJe
Massief	wildeiken,	wit	geolied/gewaxt
met	lade	en	poot	B,	b/h/d:	55	x	42	x	40	cm:

systeembed
massief wildeiken, wit geolied/gewaxt,
hoofdbord B, bedpoot uitvoering B,
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 869.-

vanaf 269.-

systeembed 
massief wildeiken,
geolied/gewaxt, hoofdbord C,
bedpoot uitvoering d,
ligoppervlak: 180 x 200 cm:

vanaf 1.079.-



eetkamerstoel • Stockholm
in kleur wit 
afhaalprijs

29.-
 

Casa Home lifestyle
woonboulevard roermond
dr. philipslaan 51
6042 Ct roermond
t +31 (0)475 - 39 28 83
e info@casa-home.nl

www.casa-home.nl

openingstijden
maandag 13.00 - 18.00 uur
dinsdag 10.00 - 18.00 uur
woensdag 10.00 - 18.00 uur
donderdag 10.00 - 21.00 uur koopavond
Vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zondag 12.00 - 17.00 uur elke zondag open!

501706 | alle vernoemde prijzen zijn in euro’s en gelden zolang de voorraad strekt. alle prijzen zijn afhaalprijzen (excl. levering en montage). 
druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. prijzen in deze catalogus gelden niet in combinatie met andere acties. kijk voor actuele aanbiedingen op casa-home.nl

/CasaHomelifestyleLike ons op facebook!


