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elke 6e 
eetkamerstoel 
GRATIS

op alle 
verlichting

korting

6e

op alle accessoires

Bank Urban - vtwonen 
De urban bank van vtwonen kenmerkt zich door de  
nonchalante look. De look van de bank maakt deze geschikt 
voor ieder interieur, zowel voor een klassiek interieur als voor 
een modern, hedendaags interieur.
3-zits vanaf 1199,- nu 999,-
Hocker klein 50x95 cm van 399,- nu 359,- 
Hocker groot 95x95 cm van 499,- nu 449,-

-10%

1973 - 2018

of 4de voor de helft!



Bank Belfort Cosy Villa 
De bank is leverbaar in diverse  
mogelijkheden, stof- en/of  
leder, kleuren en opstellingen.

Woonserie Macy; speels, strak en erg stijlvol!
De prachtige woonserie Macy kenmerkt zich door het mooie notenhout en zijn strakke vormen. 

De talrijke customizing opties maken dat dit programma in elk interieur geweldig staat. Mix and match 
de gekozen houtkleur met de kleur van de lades en metalen cubes en jouw programma staat.

van 219,- voor 175,20

Dressoir Macy 3 deuren, 
4 nissen en 3 laden

Macy
Kasten
concept

Bergkast Macy 2 drs, 
2 laden en wijnrek 

Salontafel Macy 
150 x 70 x 40 cm

Bergkast Macy
2 deuren 

Eettafel Macy 
Verkrijgbaar 
in diverse maten

Harvey 
Bijzettafels set 
van 2 white wash 
45x53x53 cm 

Astwood fauteuil Uitgevoerd  
in combi stof Mersey en Foss 

Bank Brixham 
De stoffencollectie van Cosy Villa bestaat 
daarom uit een breed assortiment stoffen in 
diverse stijlen en kleurstellingen.

45jaar
Diverse sierkussens

20%

Hanglamp Tubo 
De kappen met een betonlook 
voorzien van een raster.

-15%

vanaf 2426,- nu 2062,-

vanaf 2491,- nu 2117,-

vanaf 999,- nu 849,-

-10%

op de Cosy Villa 
collectie!

vanaf 1838,- nu 1746,-

vanaf 1411,- nu 1199,-

vanaf 569,- nu 512,-

van 269,- nu 242,-

van 499,- nu 449,-

van 22,95 nu 17,21
getoond model 1890,- nu 1699,-



Bank Boris 2,5 zits + hoekeiland is 
leverbaar in diverse opstellingen, 
stof,- en lederkwaliteiten en kleuren. 

Bijzettafel Jori 
vanaf 199,-

Eetkamerstoel 
Dennis met 
metalen frame 
nu 299,-

45jaar

Faltona mand  
bruin set van 2 

Ziggy karpet 
170x220 cm 

Hanglamp Lampion 
Small van 69,- nu 55,20
Large van 109,- nu 87,20

Jubileumvoordeel!
6e

GRATIS

Fauteuil TW005 
In stof en leder leverbaar,
incl. 3 motoren voor 
optimale verstelbaarheid.

In leder runner 

Hoekbank Loredo 3 zits + Longchair in 
sterke stof is leverbaar in diverse opstellingen, 
stof,- en lederkwaliteiten.

Eetkamerstoel Wira
diverse kleuren 
vanaf 279,-

6e

GRATIS

verstelbare 
hoofdsteunen

-10%

-20%

of 4de voor 
de helft!

of 4de voor 
de helft!

vanaf 1879,- nu 1691,-

van 2325,- nu 1999,-

van 299- nu 269,-

van 119- nu 89,25,-
vanaf 2119,- nu 1899,-

Bank Julius
Bank Julius is leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, en lederkwaliteiten.

2-zits vanaf 619,- nu 557,- 
3 zits vanaf 709,- nu 639,- 



Fauteuil Kristel 
Voor iedereen met een stijlvol interieur waarin een  
klassieke en comfortabele draaibare stoel nog mist.

Fauteuil Tito 
Relaxfauteuil Vintage mixed 
leer Oklahoma. Armleuning 
hout, eiken donker gebeitst.
 

Relaxfauteuils leverbaar  
in diverse mogelijkheden, 
stof of leder en kleuren. 

Bank Geneve 
De bank is leverbaar in diverse  
mogelijkheden, stof- en/of  
leder, kleuren en opstellingen.

Salomo Vloerlamp zwart 

Karpet Wavy 
160x230 cm 

Fauteuil Timeout 
Comfortabele designklassieker 

Leer voor de prijs 

van stof!

Jubileumvoordeel!
45jaar

Eettafel Oxxi
Diverse maten en  
houtsoorten leverbaar.

Eetkamerstoel Kiko
Diverse kleuren leverbaar

Actogon
Massief houten blad en metalen  
poten bijzettafel set van 2

Fauteuil Charley
Leverbaar in diverse 
stof kleuren
 

Fauteuil Chili
Leverbaar in diverse 
stof kleuren
 

-20%

-15%

vanaf 2579,- nu 2321,-

van 59,- nu 44,25

vanaf 99,95 nu 79,95
van 269- nu 242,-

vanaf 1676,- nu 1508,-

vanaf 291,-

nu 729,-

vanaf 649- nu 584,-

vanaf 854- nu 768,-

in stof vanaf 1550- nu 1318,-
in leer vanaf 1757- nu 1493,-

nu vanaf 1495,-

nu 899,-

6e

GRATIS
of 4de voor
 de helft!
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M
odel- en kleurw

ijzigingen, als m
ede zet- en drukfouten voorbehouden. 

Vraag naar de voorw
aarden. Folder Van der M

eer - w
onen 10 - 2018  

A
anbiedingen geldig 14 dagen na verspreiding.
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Ve r r a s s e n d  ve e l  wo n e n !

AFRIT 20 

  Ring Sneek (west)

         Hemmen - A7

ì

op alle
accessoiresop alle 

verlichting

Hoekbank Cesana
Heerlijke comfortabele hoekbank. 
Incl. getoonde kussens 313x171 cm
In vele kleuren leverbaar.

Fauteuil Gerco 
Stof vintage  Lage rug 

Hoge rug 

45jaar

elke 6e 
eetkamerstoel 
GRATIS

6e

of 4de voor de helft!

-20%
-25%

van 1549,- nu 1199,-

van 329,- nu 296,-

van 309,- nu 278,-

Jubileumvoordeel!
1973 - 2018


