
Zitgroep Boris Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Afmeting 268x224x79 cm.

Paasactie 
1899,-

Vanaf

199,-

  Jouw
interieurin bloei

Bank Genua

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. 3 zits in trendy stof nu €  1399,- 

(vanaf € 1329,-)

Hall o lente!

3 zits in trendy stof

1399,-

Eetkamerstoel Suze
Met stalen frame, verkrijg-
baar in diverse kleuren, is 
leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Fauteuil € 899,- (vanaf € 779,-) hocker € 349,-

Wandkast Inspire incl metalen bibliotheekkast, 

332x175 cm, € 2899,-

Woonkrant april 2019
City wonen

citywonen.com

TWEEDE PAASDAG GEOPEND VAN 12.00 – 17.00 UUR



Lekker lang tafelen!

Vanaf

1099,-

Eetkamertafel Dokkum
Leverbaar in diverse 
afmetingen en kleuren

Zoals getoond

2499,-

Super comfortabele tijdloze bankenserie Tesla
Deze bank kun je precies samenstellen zoals je wilt. Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 + 2 zits bank Tesla rug hoog leverbaar vanaf € 1.798,- Hoekop-
stelling Tesla rug laag zoals getoond € 2.499,- 2,5 zits in stof Osbourne met hoge rug € 1099,-

Vanaf

1849,-
Hoekbank Loredo Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Afmeting 300x236x71 cm. Nu als hoekopstelling

Eetkamerstoel Asti 
Leverbaar met diverse rugvarian-
ten, sto�kwaliteiten en kleuren.

Nu vanaf

129,-

Eetkamerbank Tiba
Leverbaar in diverse afmetingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Nu op 180 cm breed.

Nu vanaf

599,-

één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit!
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Zoals  getoond

2389,-

3 zits leder 1 elektrische zit vanaf

1499,-
Zitgroep Solaris Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. Als 3 zits is in leder vanaf € 1099,- 3 zits in 
leder met 1 elektrische zit vanaf € 1499,-. Optionele hoofdsteun 
€ 99,-. Afmeting 3 zits: 234x93x82 cm en 2 zits: 174x93x82 cm.

Hoekbank Patrick 
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Opstelling zoals getoond met 2 elektrische functies 
€ 2389,-, hoekopstelling zonder elektrische functie € 1579,-.

Vanaf

199,-

Nu voor

459,-

diverse
kleuren

Eetkamerstoel Chase Leverbaar in 
diverse stof-, leder kwaliteiten en kleuren. 
NU in prachtig leder Taurus in vele 
smaakvolle kleuren € 319,-

Fauteuil Sophie
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 

nu voor:

4695,-

Wandkast Barcelona
Zoals getoond 

excl. elektrische haard 

Hall o lente!



Relaxfauteuil Oskar 
Leverbaar in diverse stof-, en leder kwaliteiten 
en kleuren. Manueel verstelbaar: in stof
vanaf € 499,- in leder vanaf € 749,-
Elektrisch verstelbaar met 1 motor
en opstahulp: in stof vanaf € 749,-
in leder vanaf € 979,-

Relaxfauteuil Nexus 
Leverbaar in 6 ergonomie maten, 
met een ruime keuze uit voeten en 
in diverse stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 1569,- en in leder € 1659,-

Relaxfauteuil Egon 
Leverbaar in manuele of elektrisch 
verstelbare uitvoering met diverse 
opties en in vele stof-, lederkwa-
liteiten en kleuren. Manueel 
verstelbaar vanaf € 1199,-

Relaxfauteuil Caspar 
Elektrisch verstelbare relax-
fauteuil Caspar is leverbaar 
in diverse uitvoeringen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Relaxfauteuil Coen
Manueel of elekrisch verstelbaar 
en leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Relaxfauteuil 
Susanne 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, kleuren en 
poten. Manueel verstelbaar: in stof vanaf € 699,- en in 
leder vanaf € 899,- 
elektrisch verstelbaar: 
in stof vanaf € 899,- 
en in leder vanaf € 1199,- 

Relaxfauteuil Hamburg 
Op draaivoet en leverbaar 
in diverse uitvoeringen, 
stof-, leder kwaliteiten en 
kleuren. Manueel verstelbaar 
met gasdrukveer.

Relaxfauteuil Kathleen
Leverbaar in diverse mogelijkheden 
stof-, en lederkwaliteiten en 
kleuren. In stof vanaf € 699,-
in leder van € 869,- 

Stoelen
dans!

Niks is zo lekker als thuiskomen 
na een lange dag werken en 

neerploff en op jouw relaxfauteuil! 
Ontspannen met de benen omhoog.

Welke stoel kies jij?

comfort studio

Vanaf

1199,-

Vanaf

1899,-

Vanaf

1569,-

Vanaf

699,-

In stof vanaf

840,-

Vanaf

499,-

In leder

1899,-

Vanaf

699,-

kwaliteit voor elke prijs bezoek onze showroom voor de keuze uit meer dan 50 relaxfauteuils.
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1) Hoekbank Pascal Keuze uit verschillende ruggen en armen, is leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren, zoals getoond in stof € 2499,- 2) Fauteuil Ger-
co Leverbaar met hoge of lage rug in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren, nu vanaf € 299,- 3) Bank Julius Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
3 zits: 214x96x92 cm en de 2 zits: 174x96x92 cm. 3 + 2 zits van € 1260,- nu voor € 1099,-. 4) Fauteuil Pari Leverbaar in diverse kleuren stof. Nu voor € 179,- 5) Eetkamerstoel Olme 
Uitgevoerd met oud stalen poot en wielen, leverbaar in diverse stof- en lederkwaliteiten, in Taurus leder ( vierkante poot tegen meerprijs) vanaf € 379,- 6) Eetkamertafel Tamara 
Met rustiek eiken blad met parket inleg en stalen onderstel is leverbaar in diverse afmetingen en kleuren. Zoals getoond, 150 cm rond, nu € 1795,-. Reeds leverbaar vanaf € 1269,- 
(110 cm rond) 7) Moderne hoekbank Arla Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Al verkrijgbaar vanaf € 1799,-. Zoals getoond € 1899,-.

Mix & match
voor meer 
sfeer in huis!

Hoekbank, zoals getoond in stof

2499,-

  Jouw
interieurin bloei

onze sfeermakers maken het mooi in huis en brengen extra sfeer. onze stylist maakt een mix & match van producten.



in ons assortiment
Nieuw!
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1) Zitgroep Genua Is leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Als 3-hoek-2,5 zits zoals getoond nu voor € 2899,-. Fauteuil Genua vanaf € 779,- hocker vanaf € 349,-. 
2) Smalle wandkast Inspire nu € 1499,-. 3) Wandkast Inspire incl. metalen bibliotheekkast € 2899,-. 4) Dressoir Inspire 220 cm breed € 1799,-. 5) Set bijzettafeltjes Inspire € 1099,-. 
6) Dressoir Inspire met keramiek inleg excl. verlichting € 2288,-. Eettafel Inspire, leverbaar in diverse afmetingen en uitschui�baar, vanaf 180x100 cm € 1529,-.

Stijlvol,
minimalistisch 
en warm!

Inspire design voor een betaalbare prijs

Een strak en puur design 
maakt van de collectie 
Inspire een elegante en 

tijdloze klassieker. 
Het design werd zo 
eenvoudig en puur 

mogelijk gehouden en alle 
overbodige details werden 
geschrapt. De designer van 

de collectie Inspire 
streefde naar sereniteit, 

klasse en elegantie. Inspire 
is leverbaar in diverse 

opstellingen en kleuren.

Design
Inspire
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Stoer Wonen 02
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01) Hanglamp Spot 47x47x52 cm | Leverbaar in de kleuren burned steel en zwart. Verkrijgbaar voor €129,- 02) Dressoir Brussels 190x45x85 cm | Dressoir 
Brussels is gemaakt van rough mangohout en zwart metaal. Verkrijgbaar voor €899,- 03) Eetkamerstoel Denmark 55x55x85 cm | Uitgevoerd in microvezel 
met een zwart metalen onderstel. Denmark is leverbaar in de kleuren tanny en truffle. Verkrijgbaar voor €119,- 04) Vakkenkast Brussels 100x45x160 cm | 
Vakkenkast Brussels is gemaakt van rough mangohout en zwart metaal. Verkrijgbaar voor €799,- 05) Eettafel Friends 130x130x76 cm | Eettafel Friends is 
een massief houten ronde eettafel uitgevoerd in rough mangohout. Verkrijgbaar voor €599,-

ook stoer wonen? bekijk de volledige collectie nu via www.label51.com



Vanaf

259,-

Bartafel Sneek
vanaf 140x80 

1089,-

Zoals getoond

299,-
Eetkamerstoel Dennis
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Eetkamerstoel Gretha 
Met zwart stalen frame, is leverbaar 
in diverse stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Zoals getoond € 299,-, reeds 
verkrijgbaar vanaf € 269,-.

Zitcombinatie Lisa

Mogelijk met hoge of lage rug en lever-

baar in diverse stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren. Nu zoals getoond:

  Jouw
interieurin bloei

Barstoel Alfa leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten. In stof 

vanaf € 289,-. Bartafel Sneek is leverbaar in diverse kleuren en afmetingen. 

Ook een keuze uit diverse onderstellen. Nu als getoond (180x90 cm) € 1399,-.

Hall o lente!
2 zits + 2,5 zits

1699,-

Vanaf

299,-
Stoel Tommy Uitgevoerd met oud 
stalen poot en wielen, leverbaar in 
diverse stof- en leder kwaliteiten. 

TWEEDE PAASDAG GEOPEND VAN 12.00 – 17.00 UUR

De mooiste woonwinkel 2019. Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 14 dagen  
na verspreiding van deze folder. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.  
®2018 VME Nederland BV. Alle genoemde prijzen in euro’s.

Leverbaar in diverse kleuren 

Verschillende opstellingen mogelijk

De mooiste
woonwinkel

Ervaar het zelf bij City wonen

De mooiste woonconcepten

Eerlijk en persoonlijk woonadvies 

Sterke binding met u als klant

Uitstekende en uitgebreide service

Gratis 3D advies.

Alles voor mooi wonen

Maandag 13:30 - 18:00 uur

Dinsdag 09:30 - 18:00 uur

Woensdag 09:30 - 18:00 uur

Donderdag 09:30 - 18:00 uur

Vrijdag  09:30 - 21:00 uur

Zaterdag  10:00 - 17:00 uur

City wonen

Europalaan 117

Winterswijk

Tel. (0543) 515 854

citywonen.com

Kijk voor alle aanbiedingen, 
nieuwe producten en agendatips op citywonen.com


