
2. Stoel
vanaf  99.-

1. eettafel
vanaf 1.299.-

3 verSchillende rugleuningen + 3 verSchillende frameS
= 9 mogelijkheden voor jouw zitcombinatie 

enkele voorbeelden uit onS omvangrijke aSSortiment:

3-zits 3-zits, armleuning links ottomaan

2,5-zits voetenbank2,5-zits, armleuning links of rechts1,5-zits hoekelement

2 rugvarianten, 2 Pootkleuren, 2 naden, 2 hardheden,
3 zitdiePteS: 52, 54 en 56 cm

afhaalprijs

799.-
afhaalprijs

799.-

499.-

hoekbank  •  Largo
Linkse of rechtse opstelling mogelijk. Zoals getoond in stof antraciet 
of lichtgrijs, poot chroom, afm. ca. 300x200 cm, met longchair.

loungebank
Royale en comfortabele hoekbank in trendy ribstof,
linkse of rechtse opstelling mogelijk. 

2,5-zitSbank
In cowboy leder, zwart-metalen poten.
b/d ca. 204x93 cm. Exclusief kussens.
voor 1199.-

eettafel
In antraciet of wit metalen frame, met U- of X-voet, blad massief 
hout, naturel geolied, afm. 220x100 cm, 190x90 cm of 160x90 cm. 
alle maten voor 499.-

2-zitSbank
In cowboy leder, zwart-metalen poten,
b/d: ca. 174x93 cm. Exclusief kussens.
voor 999.-

eetkamerStoel
Zwart frame, bekleed met microvezel 
in de kleuren pebble, steel of cognac 
voor 89.-

eettafel •  robin
Moderne tafel met massief beuken tafelblad. Keuze uit 
X-voet of U-voet, beide mogelijk in wit of antraciet. Afm. 
220x100 cm, 190x90 cm of 160x90 cm,
alle formaten nu voor

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 1.299.- Ook verkrijgbaar in de afmetingen 
200x100 cm, 220x105 cm, 240x110 cm en 
260x110 cm en alternatief in geolied Toscaans 
eiken. 2. Stoel met houten poten en zwarte of 
witte zitting in kunststof vanaf 99.- 3. Lamsvel in 
antiek grijs, gemêleerd grijs, zwart of wit, vanaf 
39.- 

1 2 3

diverse 
lamsvellen

3.

vanaf

99.-

Massief 
beuken

casa home lifestyle
Dr. Philipslaan 51
6042 CT Roermond

t +31 (0)475 - 39 28 83
e info@casa-home.nl
i www.casa-home.nl

/casahomelifestyle

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!

elke zondag van 12.00 - 17.00 uur geoPend!

vraag
nu de
catalogus aan!

Casa  Home Lifestyle

“Het mooiste in jong wonen anno nu”

Stoel

vanaf

39.-
lamSvel


