ULTIEM
RELAXEN

WIJ ZORGEN
VOOR NÓG MEER
ONTSPANNING...
...door bij aankoop van
een meubel uit deze
folder je een Kunst &
Cultuurkaart cadeau te
geven. Zo ga je relaxed
genieten van een dagje
(of avondje) uit.

Relaxfauteuil Esta
van 799.- voor 695.-

Fauteuil in leder.

van 965.- voor 839.-

In stof inclusief hocker.

van 925.- voor 799.-

In leder inclusief hocker. van 1135.- voor 999.-

Relaxfauteuil Damey
Zeer comfortabele fauteuil leverbaar in stof en leder.
Fauteuil in stof. 1099.- Setprijs inclusief hocker. 1397.Fauteuil in leder. 1429.- Setprijs inclusief hocker. 1785.-

WIJ ZORGEN
VOOR NÓG MEER
ONTSPANNING...

Relaxfauteuil van 925.- voor
Esta

799

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

Fauteuil in stof.

RELAXEN VOLGENS NOVASTYL
Ontspannen doet iedereen op zijn of haar manier.
Bij Novastyl gaan we echter een stap verder. Kijk maar eens
naar de meubelen in deze folder: deze worden helemaal naar
wens gemaakt en zijn voorzien van veel verstelmogelijkheden.
Dat noemen wij relaxen volgens Novastyl.
Relaxbank Fiore (informatie op de volgende pagina)

STEL.
ZELF.
SAMEN.

FIORE:
DE BANK MET
1000 LOOKS

Onder de noemer
Stel.Zelf.Samen.
hebben wij een groot
aantal meubelen in
onze collectie die je
naar eigen wens kunt
samenstellen. Uiter-

Maak kennis met ons bankprogramma Fiore. De opties zijn bijna eindeloos. Zithoogte,

aard kunnen wij advi-

-diepte, -comfort, armleuningen, poten, rugleuningen... werkelijk alles is aan te passen

seren wat het beste bij

naar jouw wensen. Eén probleem: er zijn zoveel opties en mogelijkheden dat een keuze

jou en/of bij het be-

maken niet gemakkelijk is...

staande interieur past.
Zo ontstaat een uniek
meubel waar je jarenlang plezier van hebt.

Keuze uit meer dan 400

Accessoires

5 zitbreedtes

6 doorlopende armuitvoeringen

verschillende kleuren in

Met een praktische hoofdsteun, diverse sierkus-

In stappen van 10 cm worden de zitkussens

Dragen bij aan een onderschei-

diverse materialen als leder,

sens, een leeslampje of een geïntegreerde lade

breder: 60, 70, 80, 90 of 100 cm. Daarbij

dende uitstraling. De doorlopende

stof of microvezel.

maakt u de Fiore zelfs nog comfortabeler.

nog de elegante, extra brede longchair

arm heeft een tijdloze en stoere

met een zitkussen van 120 cm breed.

uitstraling terwijl de vrijstaande

Standaardnaad of fraai

arm eerder elegant en sierlijk oogt.

sierstiksel als kenmerk
van hoogwaardige
kwaliteit en traditioneel

2 zitdieptes: 54 of 57 cm

vakmanschap, uitgevoerd

3 cm verschil klinkt niet veel echter heeft

in ton-sur-ton of in één

een grote uitwerking op het zitcomfort

van de 8 aansprekende
kleuren contrastgaren.

2 zithoogtes: 43 of 46 cm

6 vrijstaande
armuitvoeringen

Een zitmeubel op de juiste maat staat

Optiek en comfort tegelij-

voor ontspannen zitten. Ervaar het
verschil en ontdek welke hoogte
bij u past.

kertijd. Keuze uit o.a. strak

Diverse pootuitvoeringen

3 zitcomforts

kubisch, elegant afgerond

Keuze uit een elegante driehoekige poot, een klassieke

Klassiek met interieurvering, nonchalant en zacht of elastisch met

en verstelbare armen.

ronde alu poot als ook een sledepoot in diverse optieken.

boxspringvering, die u wellicht kent van comfortabele bedden.

3 zitcomfort mogelijkheden
Hoekbank Senna
Uitgevoerd in stof. Verkrijgbaar
met 2 rug- en 3 zithoogtes,

Sierra
Zeer comfortabele
zitgroep met
verstelbare armen rugleuning in
super soft leder.

meerdere
zithoogtes

diverse zitcomforts

RELAXEN

OP MAAT
kies uit 4 armleuningen voor je eigen stijl:

verschillende pootmogelijkheden

super soft leder

3 type armleuningen, 4 zitcomfort

3 types
armleuningen

mogelijkheden en 4 pootvarianten.

2449.- (exclusief elektrische

4 pootvarianten

zitdiepte verstelling).

WIJ ZORGEN
VOOR NÓG MEER
ONTSPANNING...

DE
ULTIEME
RELAXBANK

YOUR WAY TO

Relaxfauteuil Xion

RELAX

In soft leder, elektrisch
verstelbaar met zwart
of chromen poot.

Van 1895.- voor 1695.Meerprijs accu. 130.-

TIJDELIJKE van 1895.- voor
ACTIEPRIJS

Hoekbank Tessa

1695

Elementenbank met veel
mogelijkheden. Uitgevoerd
in stof inclusief elektrisch
relaxmechanisme. 3123.Hoofdsteun 160.-

diverse
armleuningen

verschillende pootmogelijkheden
Relaxfauteuil Yago

diverse zithoogtes
& -comforts

In stof Walton Blue met
bijpassende hocker. 1465.Fauteuil 1055.-

WIJ ZORGEN
VOOR NÓG MEER
ONTSPANNING...
Relaxfauteuil Zebb
In leder met zwarte poot. 999.-

Met relaxfunctie

Setprijs inclusief hocker. 1299.-

zeer comfortabel

