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BANK AMORE
FAUTEUIL NIELS
VITRINEKAST GAIRA

-3 zits | Als afgebeeld €2695,- excl. accessoires
-Comfortabel, zacht leder | €1195,- hocker €330,-Massief eiken | 220 x 80 x 45cm €1744,-

N2

SHOP THE STYLE
LENTEKRIEBELS

SCHAAL
€99,95
3 ZITS AMORE OP METALEN FRAME
EN TUIG LEDEREN ZIJBANDEN
ALS AFGEBEELD €2695,EXCL. ACCESSOIRES, VANAF €2599,-

BLOG:
MARIE-GON
De aantocht van het voorjaar voelt altijd
weer als de start van een nieuw begin.
Dit plezierige gevoel kun je versterken,
door je huis aan te kleden met de juiste
materialen en kleuren. Kies daarom voor
ingetogen tinten: dit hoeven niet per se
poederpastels te zijn, mooie vergrijsde
nuances zijn ook perfect voor die zachtere sfeer.

30X30X30,5 CM
VAAS
€49,95

‘Haal het voorjaar
in huis!’

45 X 45CM
KUSSEN
€16,95

EETKAMERSTOEL PASCO
ALS AFGEBEELD €470,MET ZWARTE POOT VANAF €359,-

EETKAMERTAFEL ESTIVO €2570,Massief eiken.
Leverbaar in vele eiken houtkleuren
Indien de bladen worden ingeklapt,
ontstaat er een rechthoekige eettafel.

LAMP MOLVENO
METALEN FRAME €649,-

EETKAMERSTOEL PASCO, ALS AFGEBEELD €469,Combi van stof/leder met zwarte sleevoet.
Vanaf €359,-

Met een toevoeging van bijzondere
structuren en botanische prints, wordt
deze sfeer meteen nóg levendiger. De
prints zijn eenvoudig toe te voegen, door
je interieur met kussens en plaids aan te
vullen. Kies in dit geval graag voor natuurlijke tinten, aangevuld met verschillende tinten groen en blauw. Structuren
vind je vooral terug in opengewerkte materialen, zoals een detail van een vaas in
macramé, maar ook een hanglamp van
bamboe, riet of houtfineer.

STYLE MET
PERSOONLIJK
ACCENTEN!
Met aandacht voor styling en compositie,
kun je een wezenlijk verschil maken in de
ruimte. De basis is natuurlijk de invulling
met meubelen en materialen. Keuzes van
kleuren, verschillende structuren en texturen bij elkaar, kunnen een mooie sfeer
én een verrassend gevoel geven.

BANK RAYAN, ALS AFGEBEELD €3289,zeer comfortabel zacht leder met interieurvering
en gecapitonneerd rugkussen en metalen sleepoot.
3 zits in stof leverbaar vanaf €1599,TV MEUBEL ESTIVO, ALS AFGEBEELD €2378,Uitgevoerd in eiken. Afmeting 330x48x40cm.
Leverbaar in diverse kleuren en afmetingen.

Zo’n dressoir leent zich bijvoorbeeld uitstekend om met styling te spelen. Leg
bijvoorbeeld je favoriete (kijk)-boeken in
het zicht. Dit nodigt ook nóg meer uit om
er weer eens doorheen te bladeren. Een
mooie stapel is een goede basis om vanuit hier verder te stylen. Maak gebruik van
hoog en laag. Zet een opvallende hoge
vaas ertussen en maak hem visueel nóg
hoger door er een mooie tak in te zetten. Maak daarnaast een interessante mix
van materialen. Hout, glas, leder, maar
ook oude foto’s, een ansichtkaart of een
mooi borduurwerk. Door het regelmatig
verschuiven van je styling-ingrediënten,
houd je de compositie spannend én is er
steeds weer iets nieuws te ontdekken in
jóuw interieur!

STEL JE

KIES JE IDEALE
BREEDTE EN
COMFORT!

IDEALE BA NK

Komt jouw bank te staan in
een smaller of juist breder
gedeelte van je kamer? De
maat is te kiezen in stapjes
van 10cm tot een maximale
breedte van 400cm.

ZELF SAMEN

Het ultieme comfort? Kies
per zitplaats voor zitdiepteverstelling (tot +20cm) of
voor de extra relax-functie,
waarbij je heerlijk ontspannen kunt liggen!

EEN BANK VOL
VERRASSINGEN
EN KEUZES
Wie herkent het niet? Je bent
op zoek naar de perfecte bank
voor in je huis! In je zoektocht
vind je de poten van de ene
bank mooi, de leuning van de
andere en de stof van weer
een andere bank…
Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk met
deze bank Tycho!
Qua look&feel kun jij niet alleen kiezen uit een één- of
tweekleurig model, ook de
poten worden geleverd in diverse kleuren hout of (geborsteld) metaal. Voor wie nog
een stapje verder wil gaan
is er daarnaast een contrasterende siernaad mogelijk.
Maar het houdt niet op bij
het uiterlijk, ook technisch zit
deze bank vol verrassingen
en keuzes.

HOEKBANK TYCHO
FAUTEUIL TOM

-Als opgesteld vanaf €4592,- exclusief opties
-€842,-

1

Ben jij op zoek naar
brede (standaard)
zitplaatsen of heb je wat
minder ruimte en dus
liever smalle plaatsen?
Kies je eigen zitverdeling… en no worries, ze
zijn altijd allemaal even
breed!

2 3
Zet jij graag een kopje
thee op je armleuning,
terwijl je heerlijk
onderuit zakt? Naast een
compacte, smalle armleuning bestaat er ook een
brede, robuuste armleuning!

De Tycho biedt niet
alleen 3 opties qua
zithoogtes, maar ook 2
verschillende rugleuningen. De Standard rugleuning bestaat uit een
optisch los rugkussen,
de Elegant heeft een
vaste rugbekleding met
(manuele) hoofdsteunverstelling.
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2,5 ZITBANK RAYAN MET ROYALE LONGCHAIR, ALS AFGEBEELD €2970,Met standaard interieurvering voor optimaal comfort.
Leverbaar in heel veel opstellingen en uitvoeringen vanaf €2699,-

LEDEREN FAUTEUIL
Een prachtige stoel uitgevoerd in comfortabel,
zacht leder. Qua design
staat hij wat hoger op
zijn poten, maar de ‘magic’ zit hem vaak in de
details. Kijk eens naar
de prachige afwerking
van de armleuningen van
de fauteuil!

KOM LANGS & MAAK
KENNIS MET NOVASTYL
Uw Novastyl dealer is in staat samen met u een perfect plaatje te
creëren. Aan de hand van een tekening kunnen ze samen met u
een mooi interieur tekenen, afgestemd op uw kamer. Laat u
verrassen door de vele mogelijkheden. Niets is ze teveel.

FAUTEUIL NIELS

-Comfortabel,
zacht leder
€1195,-
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