
Fauteuil Madina In Madison leder op metalen kruisframe 999.-

In stof al leverbaar vanaf 695.-

Salontafel Gaira

zie pagina 2

Bank Hailly 

zie pagina 2

Fauteuil Bayo

zie pagina 2

A TASTE OF 
LUXURY

Model- en prijswijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot vier weken na verspreiding.

Hanglamp Catania

In zwart metaal. Drie lichtpunten inclusief lampen. 

140x50 cm 599.-

Eetkamertafel Enrico

Zeer apart metaal frame 

gecombineerd met keramiek 

blad 230x100 cm 2349.- 

Ook leverbaar in glazen of 

houten blad. Vanaf 1682.- 

Eetkamerstoel Enrico

Draaibare eetstoel in leder Heavy marrone 

met armleuningen 499.- In stof vanaf 376.- 

Bij Bulsink Interieurs vinden wij het 

heel belangrijk dat u naar huis gaat 

met de meubelen die bij u en uw 

woning passen. 

Hoewel wij garant staan voor de kwaliteit en 

het comfort van ons volledige assortiment, 

nemen wij graag de tijd om te kijken wat deze 

termen voor u persoonlijk betekenen. Zeker als 

u zelf nog niet helemaal weet wat u zoekt. Onze 

ervaren vakmensen leiden u graag rond door 

de showroom en wijzen u op de uitgebreide 

mogelijkheden.

Onze 5 zekerheden: 

• Professioneel interieuradvies (aan huis) 

• Eigen stoffeerders, bezorgers en monteurs 

15 NOVEMBER

KOOP
ZONDAG

11.00 - 17.00 uur
• Meubelen op maat 

• Eerlijke levertijd, bezorging wanneer het ú  

 uitkomt 

• CBW-erkend, dus veilig kopen

Kies Kilderse kwaliteit!

Het thuisgevoel begint al bij Bulsink Interieurs!



TV dressoir Edessa

In hoogglans lak. Voorzien van 4 deuren en 2 laden. 240 cm 1887.- 

Ook verkrijgbaar in andere opstellingen. Opzetbrug 283.-

BLIKVANGERS
Maak kennis met onze nieuwe, soms wat eigenzinnige, collectie meubelen. 

Een collectie waar design, comfort en kwaliteit bij elkaar komen. Gemaakt met 

passie waar u jarenlang plezier aan beleeft. En waar u trots op kunt zijn; met 

recht blikvangers voor uw interieur.

Vloerlamp Larissa

2-lichts vloerlamp in zwart epoxy en 

transparant glazen globes. 175 cm 

hoog met vloerdimmer 549.- Ook 

in andere uitvoeringen verkrijgbaar.

Fauteuil Femke 

Hoog model, uitgevoerd in leder 1359.-

Bank Femke 

3-zits bank uitgevoerd in leder 2199.- Exclusief zijkussens.

Fauteuil Joy In stof Fashion met chromen poten 999.-

Poef Caprice Leverbaar in diverse 

stoffen uitvoeringen. In rond, ovaal 

en vierkant. Vanaf 115.-

Relaxfauteuil Damey Fauteuil met topswing. In luxe leder met 

mat chromen onderstel van 1599.- voor 1299.- (exclusief hocker)

Hanglamp Belo

7-lichts lamp met led. 50 cm hoog 

(exclusief pendel), ø 60 cm en koker 

30 cm hoog 759.-

Ook in andere uitvoeringen en met 

led verkrijgbaar.

Plafondlamp Camillo

Plafondplaat in zwart epoxy, zwart 

katoenen snoer, transparante  

glazen globes met koperen buis 

499.- Ook in andere uitvoeringen 

verkrijgbaar.

Bank Hailly 

3-zitsbank bekleed met sterke ploegstof 

en uitgevoerd met houten zwarte poot 

2149.- Exclusief sierkussens. 

Buiten een aantal standaard afmetingen 

is de bank Hailly ook, tegen meerprijs, 

leverbaar in alle gewenste maten. Salontafel Gaira 

Met 2 laden in massief eiken met white finish 170x100 cm 1274.-



Eetkamerstoel Abely

Met lederen zitting, stoffen rug en rvs poten 280.-

Eetkamertafel Cadence

Niervormige tafel met massief eiken blad. Met rvs onderstel 1480.-

Deze fauteuils omarmen je. Licht geïnspireerd door de 

oorfauteuils geven deze fauteuils, door hun ronde vormen, 

een ‘geborgen’ gevoel. Mede door de fantastische 

zit is dit hét ultieme thuis zijn.

Fauteuil Bayo

Laag model, uitgevoerd in sterke ploeg-

stof op een chroom ovalen frame 970.-

Fauteuil Bionda

Hoog model, uitgevoerd 

in sterke ploegstof op een 

chroom ovalen frame 995.-

Hocker Bayo

In sterke ploegstof op een 

chroom ovalen frame 469.-

GEBO(R)GEN VORMEN

Vloerlamp Melrose

3- lichts staande lamp met 

halogeen verlichting. 163 cm hoog 

met 2 vaste en 1 draaibare buis.  

Inclusief vloerdimmer 499.-

Ook verkrijgbaar in diverse andere 

afmetingen en uitvoeringen 

waaronder led.

ADO ®
PU GREEN

DAAROM BULSINK 
INTERIEURS:
- Ervaren en deskundig personeel in de showroom  

of tijdens advies aan huis.

- Alles door eigen vakmensen geleverd, gelegd  

en gehangen.

- Gratis en vooral eerlijk interieuradvies.

- Kwaliteitsproducten in iedere prijsklasse.

- Ruim aanbod in zowel moderne als klassieke 

meubelen.

- Uitgebreid pakket aan extra services. Denk aan 

verhuizing of afvoeren bestaande meubelen. 

- Heldere, eerlijke, gespecificeerde offerte.

- Ook service na afloop van de garantie periode.

- Ruim 75 jaar in Kilder, met altijd vertrouwde 

gezichten.

Om van je huis een plezierige ruimte te maken, is het gebruik van kleur en 

de juiste stoffen onmisbaar. Woningstoffering is hét middel om je woning 

helemaal naar je smaak in te richten.

BULSINK INTERIEURS 
THUIS IN WONEN

Bij een eerste bezoek aan een woonstoffeerder 

overvalt je vaak de veelvoud aan keuzemogelijkhe-

den. Hoe maak je een keuze tussen al die gordijn- 

en tapijtstalen? Hoe weet je welke kleuren je wel 

en welke je beter niet met elkaar kunt combineren? 

Welke kleuren passen bij de ruimtes en bij jou? 

Welke gordijnstof kies je en wat leg je op de vloer? 

Mooie gordijnen of vloerbedekking kopen is één, 

van je huis je thuis maken is twee. Styling speelt 

hierbij een belangrijke rol. Het gaat vooral om de 

kunst van het combineren, om raamdecoratie en 

vloerbedekking in stijl, kleur en materiaal met el-

kaar in harmonie te brengen. Daarbij kunnen onze 

binnenhuisadviseurs je helpen en adviseren.

VLOERKLEDEN PVC VLOEREN

TAPIJT

GORDIJNENZONWERING

• in verschillende dessins, 

 kleuren en structuren

• vrijwel iedere 

 afmeting leverbaar

• vormvast 

• vochtbestendig 

• onderhoudsarm

• onverwoestbaar

• schitterende kleuren 

• mooie dessins

• heerlijke zacht 

• stil comfort

• halftransparant 

• lekker vol en behaaglijk 

• warme stoffen

• onmisbaar in ieder 

interieur



Laat u inspireren door de uitgebreide collectie raamdecoratie van Luxaflex®, 

waarmee elke kamer verfraait en het invallende licht perfect wordt geregeld. 

Wij zorgen ervoor dat de Luxaflex® producten op maat en naar uw wensen 

worden gemaakt.

MAAK UW EIGEN
LICHTCOMPOSITIE

Maak kennis met Livyn; de nieuwe luxe vinylvloeren van Quick•Step®. 

Vochtbestendig, stil, zacht en lekker warm aan je voeten. Met zijn voelbare 

structuren en natuurgetrouwe designs steelt deze vloer de show. Kom naar 

onze showroom en ontdek wat deze vloeren doen met jouw interieur.

LIVING & LIVYN
Koordloze 
bediening 

GRATIS 
VOOR U!
(t.w.v. € 50.-)

Elektrische 
bediening 

GRATIS* 
VOOR U!
(t.w.v. € 179.-)

Deze actie is geldig van 1 oktober 

t/m 30 november 2015.

* Per product met een minimale consumenten adviesprijs van € 395,-.



Bank Akadia

De comfortabele zitkussens voorzien van pocketvering 

zorgen voor een zeer comfortabel zitcomfort. Bank met 

longchair in stof op zwarte houten poot 2499.- 

Exclusief sierkussens. 3-zitsbank leverbaar vanaf 1319.- 

Tevens leverbaar als vaste banken.

Bijzettafel Dino

Eiken bijzettafels. In diverse kleuren en 

drie hoogtes verkrijgbaar. Vanaf 208.-

perfect gestoffeerd optioneel: handige opbergkast

Vloerlamp 

Genova

Lamp met kap in 

metaal zwart 798.-

Bank Brando

Inclusief pocketveren zitkussens. Leverbaar in diverse 

opstellingen, kleuren en maten. 4-zitsbank uitgevoerd in stof 

op zwart gelakt metalen frame 1599.- Exclusief sierkussens

Bijzettafel Dino

In eiken. Leverbaar in diverse kleuren 313.-

Fauteuil Felicio 

In stof met contrast stiknaad in geel 799.-.  

Ook in leder leverbaar 995.-

U vindt een uitgebreide collectie 
relaxfauteuils in onze showroom

Goed en comfortabel zitten is een zeer persoonlijke zaak. Door de 

uitgebreide keuze uit diverse maten zit u bij ons altijd goed. Kom 

eens proefzitten in een van deze zeer comfortabele relaxfauteuils.

 COMFORTABEL
& OP MAAT



Salontafel Kelly 

Antraciet eikenpoot met marmeren blad ø 100 cm 1495.- 

Ook verkrijgbaar als bijzettafel ø 50 cm 995.-

Broodkast Gaira

2-deurs glas/hout in massief eiken 

met olie finish white 1695.-

2-deurs glas en 2 laden 1830.-

Bank Labelle

4,5-zitsbank uitgevoerd met 

superzacht leder en maar 

liefst 340 cm breed 3495.- 

In stof vanaf 2330.-

Model Labelle is uiteraard le-

verbaar in diverse elementen 

en afmetingen.

Tafellamp Adana

Tafellamp met transparant verstel-

bare glazen bol en koper accent. 

Inclusief dimmer 319.-

Fauteuil Madina

In Madison leder op metalen kruisframe 999.- 

In stof al leverbaar vanaf 695.-

Eetkamerarmstoel Rolf

Met whitewash armleuning en eiken poot 399.-

Eetkamerstoel Jacy

Zit en rug in stof. Rugzijde in leder met zwart poedercoated 

buisframe 299.- Ook leverbaar met houten poot.

Eetkamertafel Gaira

Unieke massief eiken eettafel met whitewash finish.  

Zowel ingeklapt (120x120 cm) als uitgeklapt (170 cm ø) 

een blikvanger in uw interieur! Erg praktisch vanwege 

de zij-functie 1995.-




