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4-ZITSBANK NORDIN – zeer luxe leder met zwarte poot (ook verkrijgbaar in stof, vanaf €1654,-) | €2695,- DRAAIFAUTEUIL RAVEL – buitenzijde leder, binnenzij-

de stof | €995,- SALONTAFEL TERRA – metalen frame met keramiek blad 100x100cm, leverbaar in diverse kleuren en afmetingen | €949,-

SHOP THE STYLE

MODERN WONEN

3 ZITSBANK MAXX
3 ZITS MET LONGCHAIR,
UITGEVOERD IN STOF
EN MET ZWARTE POOT €2990,-

VOOR DE IDEALE
ONDERSTEUNING
Elementenbank Maxx heeft vele mogelijkheden om je
ideale bank samen te stellen. Je kunt kiezen uit 3
verschillende armleuningen en diverse pootmogelijkheden.
Bovendien is ieder element per 5 cm aan te passen op je
gewenste maat. Made in Holland! Leverbaar in stof en leder.

WANDKAST RUBEN €3695,Op maatprogramma met 1001
mogelijkheden, uitgevoerd met schuifdeur
en combinatie van lak/ fineer
3 ZITSBANK MAXX €2990,3 zits met longchair,
uitgevoerd in stof en met zwarte poot

DRAAIFAUTEUIL BENTE
IN COGNAC LEDER
EN MET ZWARTE POOT €1089,-

BIJZETTAFEL DAVID
IN LAK OF FINEER, MEERDERE AFMETINGEN
Ø60CM €343,- Ø80CM €389,-

BIJZETTAFEL DAVID €389,fineer, Ø80cm
DRAAIFAUTEUIL BENTE €1089,in cognac leder en met zwarte poot

EETTAFEL BRAM €2995,Uitschuifbare eettafel in keramiek met antraciet
onderstel,180(260)x 100cm,leverbaar in diverse
vaste en uitschuifbare uitvoeringen
EETKAMERSTOEL SEM, VANAF €539,Uitgevoerd in bruin leder met zwart frame,
meerprijs draaimechanisme €79,-

GO
MODERN
Een modern interieur gaat
vaak gepaard met veel licht en
lucht in de ruimte. Door een
tafel in het midden te plaatsen, krijgt hij alle ruimte om er
omheen te kunnen zitten en is
hij al snel het kloppende hart
van de ruimte. Kies voor com-

fortabele eetkamerstoelen om
heerlijk met vrienden of familie te kunnen tafelen! Extra
handig: deze tafel is eenvoudig in en uit te klappen als er
onverwachts (nog) meer eters
aanschuiven!

DE

IDEALE BANK
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.

X

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

DE IDEALE
FAUTEUIL

RELAXFAUTEUIL JAMES
RELAXFAUTEUIL MET KANTELMECHANISME
EN VERSTELBAAR NEKGEDEELTE. BEKLEED
MET SOEPEL LEDER, OOK VERKRIJGBAAR
IN STOF VANAF €1374,-

1

€1625,(excl. hocker)

2

RELAXFAUTEUIL MATS
NEKVERSTELLING EN STA OP FUNCTIE,
HANDMATIG OF MOTORISCH TE BEDIENEN, LEVERBAAR IN STOF OF LEDER
MET DIVERSE POTEN, VANAF:

€2442,(maatvoering van XS t/m XXL)

HOEKBANK TYCHO
ALS OPGESTELD VANAF €4592,EXCLUSIEF OPTIES
BIJZETTAFEL JACK
LEVERBAAR IN MEERDERE AFMETINGEN
EN LAK OF FINEER | 40X40CM, KLEUR ARTIC
MAT €376,- | 80X40CM, KLEUR KOPER €459,-

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

Zet jij graag een kopje
thee op je armleuning,
terwijl je heerlijk onderuit zakt met een boek?
Naast een compacte, smalle
armleuning kun je dan ook
kiezen voor een brede, robuuste armleuning!

3

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.

3

DRAAIFAUTEUIL RAVEL
BUITENZIJDE LEDER,
BINNENZIJDE STOF

€995,-

NOVA

NOVASTYL
EETKAMERTAFEL
JAX

VAN
VOOR

styl

1295,-

999,-

NOVASTYL
EETKAMERSTOEL
DRINA

VAN
VOOR

229,-

189,-

EETKAMERTAFEL JAX –uitgevoerd in HPL, poot in zwart Ø130cm, leverbaar in diverse afmetingen en meerdere HPL kleuren.
EETKAMERSTOEL DRINA –uitgevoerd in Bull met zwarte poot. Leverbaar in diverse stoffen en leersoorten. Ook verkrijgbaar met armleuning.

AANBIEDING
RELAXFAUTEUIL
ADAM
(EXCL. HOCKER)
VAN
VOOR

Model-

en

prijswijzigingen

1195,-

995,-

voorbehouden.

aanbiedingen

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.

geldig

tot

vier

weken

na

verspreiding

