
W� ntoppers
Najaars

Hoekbank Tamara  Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
205x90x83 cm. Actie hoekbank, zoals getoond € 1189,-. Tijdelijke actieprijs in prachtige Jeep kwaliteit voor 999,-

Van € 129,- voor

99,-

Vanaf 

389,-
Nu voor

899,-
Eetkamerstoel Tara Leverbaar in 
stone, grey en olive microvezel. 
Uitgevoerd met draaifunctie.

Fauteuil Nikki Leverbaar in 
diverse kleuren, stof- en leder-
kwaliteiten. 70x83x74 cm. 
Zoals getoond € 399,-. 

Eetkamertafel Bako Leverbaar in diverse 
afmetingen en kleuren. Als 240x100 cm 
uitvoering met oud teak blad.
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één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit!

Zitcombinatie Lisa
Mogelijk met hoge of lage rug en leverbaar in diverse 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

2 zits + 2,5 zits laag in stof Marinet

1699,-

3 zits vanaf 

699,-

Eetkamerstoel Soho 
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Introductiekorting 
Van € 899,- voor

799,-

Vanaf

379,-

139,-

Fauteuil Bas Leverbaar 
in donkerbruin, zwart en 
cognac leder. 45x53x58 cm.

Eetkamerstoel Meta is leverbaar 
in 3 kleuren.

Bank Simone 
Leverbaar in diverse afmetingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
175x83x73 cm. Zoals getoond € 749,-.

 Najaar
W� ntopper!

Bank Viper Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, en lederkwaliteiten en kleuren. 
238x86x92 cm. 3,5 zits in leder vanaf € 1299,-.

Prijs in stof vanaf 
1199,-
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In leder zoals 
getoond

399,-

In leder zoals 
getoond

299,-

Met zwarte spinvoet, 
leverbaar in diverse 
stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren.

Eetkamerstoel Chita 
Met arm en zwarte 
spinvoet, leverbaar 
in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en 
kleuren. 

Stoere bank Juan
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Afmeting 217x100x86 cm. 
Zoals getoond € 1049,-. 

Nu voor

999,-

Vanaf

1579,-

Hoekbank Patrick 
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Opstelling zoals getoond met 2 elektrische functies € 2489,-, 
hoekopstelling zonder elektrische functie € 1579,-.

Hoekbank Ohio Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 

Eetkamerbank Laura Leverbaar in diverse afmetingen, kleuren, 
stof- en lederkwaliteiten. Zoals getoond 3 zits eetkamerbank in 
Da Silva leder met zwarte poot. 148 cm breed.

Zoals getoond 
1999,-

Rustiek eikenhouten dressoir  Torro met stalen frame. 
Leverbaar in diverse kleuren. Maatwerk mogelijk. 

Zoals getoond 
200x45x80 cm 

998,-
Nu vanaf

749,-

 Najaar
W� ntopper!



Zoals getoond

1899,-

Moderne hoekbank Arla 
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Al verkrijgbaar vanaf € 1799,-.

Bank Julius Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. 3 zits: 214x96x92 cm en de 2 zits: 174x96x92 cm.

Set 3 + 2 zits van € 1260,- voor

1099,-

Bank Solaris Als 3 zits vast vanaf € 939,- 
en 3 zits met 1 elektrische relax € 1378,-. 
Optionele hoofdsteun € 110,-. Leverbaar 
in diverse uitvoeringen, stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. 3 zits: 234x93x82 cm, 2 zits: 
174x93x82 cm.

Nu vanaf

1995,-

Als 3 zits vaste uitvoering

939,-
Hoekopstelling Patricia Stel zelf jouw ideale 
relaxbank samen. Keuze uit verschillende 
elementen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Nu zoals afgebeeld in stof € 1995,- exclusief 
hoofdsteunen. Let op: de hoofdsteunen, 
schui�lade en voetenbank zijn optioneel.

Fauteuil vanaf

629,-

Bank Brandon II 
Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 zits 
170x85x90 cm, 2 zits 140x85x90cm, 
fauteuil 84x85x90 cm . Als set van 2,5 + 
2 zits in volledig rundleder nu € 1899,-. 
Tevens verkrijgbaar met hoge rug. 

SHOWROOM: 
SET 2 + 2,5 PERS
 € 1899,-

comfort banken Naast het feit dat onze comfort banken heerlijk relaxt zitten zijn ze ook nog eens van absolute topkwaliteit!

Lekker
onder-
uit!



stel zelf samen!

Modulairdesign

3-zits bank Square
Deze bank is leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 1999,-

3 zits in leder

Square
modulair zitconcept

Een geweldig modulair 
zitconcept, bestaande uit 
banken, fauteuils en 
relaxfauteuils met een 
design uitstraling.

Stel jouw eigen bank samen en 
verrijk je ideale opstelling met 
een hoofdsteun, mediatas of 
een armkussen met bekerhouder!
 
Banken

  Diverse arm mogelijkheden

  Keuze uit diverse pootmogelijk-
heden in zwart of chroom. Tegen 
meerprijs ook mogelijk in diverse 
RAL kleuren

  Tegen meerprijs een nog 
hoogwaardiger schuim

 
Relaxfauteuilconcept

  Keuze uit schotelvoet of kruispoot 
in diverse RAL kleuren.

Hoekbank Square 
zoals getoond

2669,-

In stof vanaf

967,-

DraaiFauteuil Square
Keuze uit schotelvoet of 
kruisvoet. Leverbaar in twee 
verschillende rughoogtes 
en in diverse stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren.
In leder vanaf € 1199,-.

De Mooiste Woonwinkel Modulaire Design banken en (relax)Fauteuils



Relaxfauteuil Oskar 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 499,-. Elektrisch verstelbaar 
met 1 motor en opstahulp in stof 
vanaf € 769,-  en in leder vanaf € 999,-.

Relaxfauteuil Erasmus
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 1199,- en in leder vanaf € 1493,-. 
Elektrisch verstelbaar in stof vanaf 
€ 1699,- en in leder vanaf € 1999,-. 
Tevens met opstahulp functie leverbaar.

Relaxfauteuil Bern 
Leverbaar in diverse uitvoeringen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. In 
stof met manuele verstelling nu vanaf 
€ 999,-, in leder € 1399,-. Elektrisch 
verstelbaar in stof vanaf € 1299,-.

Relaxfauteuil Sabiene 
Deze moderne relaxfauteuil is leverbaar 
in diverse stof-, lederkwaliteiten, kleuren 
en pootmogelijkheden. Manueel verstel-
baar in stof vanaf € 699,-, in leder vanaf 
€ 899,-. Elektrisch verstelbaar in stof 
vanaf € 899,-.

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

In stof vanaf

739,-

In stof vanaf

699,-

Vanaf

1199,-

Vanaf

999,-

In stof vanaf

1127,-

In stof vanaf

499,-

In stof vanaf

729,-

kwaliteit voor elke prijs bezoek onze showroom voor de keuze uit meer dan 50 relaxfauteuils.

Relaxfauteuil Ruud 
Leverbaar in diverse kleuren, stof- 
en lederkwaliteiten en met verschil-
lende pootmogelijkheden. Manueel 
verstelbaar in leder vanaf € 889,-.

Relaxfauteuil Tim 
Leverbaar in diverse kleuren, 
stof- en lederkwaliteiten en 
met verschillende pootmogelijk-
heden. Manueel verstelbaar in 
leder vanaf € 929,-.

Relaxfauteuil Eco
Leverbaar in manuele of elek-
trisch verstelbare uitvoering met 
diverse opties en in vele stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 

Vanaf

1899,-

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



zweefdeurkasten met bijna onbeperkte mogelijkheden. Ontdek het in onze winkel!

Licht grijs 
glas

Koop kwaliteit voor
een voordelige prijs!

Zweefdeurkast vanaf 

599,-

V� rd� l Stel in een paar stappen je complete 
slaapkamerkast samen, geheel naar 
je eigen smaak. Een ruime keus aan 
uitvoeringen, decors en glas- en 
spiegeldeuren. Met diverse handige 
kastaccessoires en functionele 
verlichting maak je jouw kast compleet! 

Con�igureer bij ons je droomkast! 
Ontdek live, samen met een medewerker, alle mogelijkheden 
die het programma Silvan je te bieden heeft.

Stel je eigen

Stel zelf je kast samen

Uitv. 01-29 Uitv. 41-49 Uitv. 51-59

Uitv. 61-69

Uitv. 161-163

Uitv. 111-119Uitv. 101-109

Uitv. 171-179 Uitv. 32

programma silvan

je eigen
indeling

diverse
formaten

Kristal
spiegel

Magnolia-
glas

Eiken
natuur

Grijs 
spiegel

Sonoma
eiken

Brons
spiegel

Alpinewit 
glas

Truff el
eiken

Antraciet-
glas

Amandel 
glas

Beuken

Zand
glas

Wit

Zand Sepia Licht grijs Antraciet Vulkaan

Front decors en glas- en spiegelfronten

Silvan
dr� mkast

samen!



Bank Sandra 
Deze bank is door zijn hoge poten en strakke uitstraling helemaal de trend van nu! Er zijn vele elementen 
verkrijgbaar om zelf uw ideale opstelling samen te stellen. Ook gecapitonneerd leverbaar met hoge of lage rug. 1299,-

Nu vanaf

 Najaar
W� ntopper!

Eettafel Torro Rustiek eikenhouten blad met stalen poten. 
Leverbaar in diverse kleuren. Maatwerk mogelijk. 180x90 cm.

Eetkamerstoel Faja 
Uitgevoerd met oud stalen 
poten met stof Torrero.
Leverbaar in diverse 
kleuren, stof- en leder-
kwaliteiten en met diverse 
pootmogelijkheden.

Nu vanaf

599,-
Nu vanaf

169,-

De mooiste woonwinkel 2019. Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 14 dagen  
na verspreiding van deze folder. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.  
®2019 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


