
Zitgroep Genua

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 

Als 3 hoek 2,5 zits zoals getoond nu voor € 2899,-.

Als 3 zits in trendy stof nu € 1399,-.

Eetkamerstoel Asti 

Leverbaar met diverse

rugvarianten, sto�kwaliteiten 

en kleuren.

Eetkamerbank Tiba

Leverbaar in diverse 

afmetingen, stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. 

Nu op 180 cm breed.

Relaxfauteuil 

Susanne 

Leverbaar in 

diverse stof-, 

lederkwaliteiten, 

kleuren en 

pootmogelijkheden. 

Manueel verstelbaar 

in stof vanaf € 699,- in 

leder vanaf € 899,-.

Elektrisch verstelbaar in 

stof vanaf € 899,- 

in leder vanaf € 1199,-.

2799,-
Vanaf

NU HEEL VEEL
TOONZAALMODELLEN
VOOR DE HELFT VAN

DE PRIJS!

129,-
Nu vanaf

699,-
In stof vanaf

599,-
Nu vanaf

Sale

citywonen.com



Hoekbank Cyra 

Moderne elementenbank met comfortabele 

hoofdsteunverstelling. Nu in leder € 3879,-. Meerprijs 

elektrische relaxfunctie vanaf € 399,-. Leverbaar in 

enorm veel opstellingen, lederkwaliteiten en kleuren. 3879,-
Nu in leder

Bank Leiden 

Leverbaar met hoge of lage rug, in diverse 

opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 

2 zits Leiden met lage rug nu in leder vanaf € 1009,- 

en in stof vanaf € 799,-.  Tevens bijpassende fauteuil 

verkrijgbaar. Fauteuil Pari

Leverbaar in diverse kleuren stof.
1009,-
Zoals getoond

179,-
Nu

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR 
DE HELFT VAN DE PRIJS!Sale

Zitgroep Boris 

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. Afmeting 268x224x79 cm. 1899,-
Van 2119,- nu voor

Bank Julius 

Leverbaar in diverse 

opstellingen, stof-, 

lederkwaliteiten

en kleuren. 3 zits: 

214x96x92 cm en 

2 zits: 174x96x92 cm. 

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 € 1798,-. Hoekopstelling Tesla rug laag zoals getoond € 2499,-. 

2,5 zits in stof Osbourne met hoge rug € 1099,-.
1099,-
Setprijs van 
1260,- nu voor:

2499,-
Zoals getoond

Zitgroep Brandon 

Leverbaar in diverse 

afmetingen, stof-, 

lederkwaliteiten en 

kleuren. 2,5 + 2 zit. 

Ook leverbaar 

als fauteuil, rug laag in 

leder € 646,-. 1829,-
Rug laag, 
setprijs in leer Hoekbank Loredo 

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

Nu als hoekopstelling zoals getoond € 1799,-.
1799,-

Zoals getoond



Zitgroep Boris 

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. Afmeting 268x224x79 cm. 1899,-
Van 2119,- nu voor

Bank Julius 

Leverbaar in diverse 

opstellingen, stof-, 

lederkwaliteiten

en kleuren. 3 zits: 

214x96x92 cm en 

2 zits: 174x96x92 cm. 

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 € 1798,-. Hoekopstelling Tesla rug laag zoals getoond € 2499,-. 

2,5 zits in stof Osbourne met hoge rug € 1099,-.
1099,-
Setprijs van 
1260,- nu voor:

2499,-
Zoals getoond

Zitgroep Brandon 

Leverbaar in diverse 

afmetingen, stof-, 

lederkwaliteiten en 

kleuren. 2,5 + 2 zit. 

Ook leverbaar 

als fauteuil, rug laag in 

leder € 646,-. 1829,-
Rug laag, 
setprijs in leer Hoekbank Loredo 

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

Nu als hoekopstelling zoals getoond € 1799,-.
1799,-

Zoals getoond



Eetkamertafel Dokkum 

Leverbaar in diverse 

afmetingen en kleuren. 

Eiken blad met metalen 

onderstel in diverse 

kleuren.

1099,-
Vanaf

Eetkamerstoel Faja

Uitgevoerd met oud stalen poot, tegen meerprijs 

leverbaar met vierkante poot of wielen. Leverbaar in 

diverse stof- en lederkwaliteiten, in stof Torrero.

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).
169,-
Nu vanaf

Eetkamerstoel Soho 

Leverbaar in diverse stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren.859,-
Vanaf

379,-
Vanaf

1795-
Zoals getoond

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR 
DE HELFT VAN DE PRIJS!

Eetkamerbank Daan

Leverbaar in diverse stof,- lederkwaliteiten en kleuren.

Sale



Eetkamerstoel Olme

Uitgevoerd met oud stalen poot en wielen, leverbaar 

in diverse stof- en lederkwaliteiten, in Taurus leder 

(vierkante poot tegen meerprijs).

Eetkamerstoel Gretha 

Met zwart stalen frame, is leverbaar in diverse stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. Zoals getoond € 299,-, 

reeds verkrijgbaar vanaf € 269,-.

Eetkamerstoel Mooz 

Leverbaar in 3 kleuren stof.

Design stoel Lex 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliten en kleuren. 

Fauteuil Gerco

Leverbaar met hoge of lage rug in diverse stof-,  

lederkwaliteiten en kleuren.

Eetkamerstoel Suze

Met stalen frame, verkrijgbaar in diverse kleuren. 

Stoel is leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren.

199,-
In stof vanaf

299,-
Nu vanaf

249,-
Zoals getoond

379,-
Nu

299,-
Zoals getoond

169,-
Van 189,- voor



Zitgroep Dafne

Met relaxmogelijkheid, is leverbaar in diverse 

uitvoeringen, lederkwaliteiten en kleuren. 

Zoals getoond € 3269,-, meerprijs relaxfunctie 

vanaf € 399,-, hoofdsteun € 119,-. 3269,-
Zoals getoond

Zitgroep Solaris

Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-, leder-

kwaliteiten en kleuren. Als 3 zits vast vanaf 

€ 1099,- en 3 zits met 1 elektrische relax vanaf 

€ 1539,-. 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,-.
1539,-
3 zits met 1 relax

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR 
DE HELFT VAN DE PRIJS!

Elektrisch 
verstelbaar

1579,-
Vanaf

Sale



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,-.

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 Bern 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren. In stof met manuele verstelling nu 

vanaf € 999,-, in leder € 1399,-. 

Elektrisch verstelbaar in 

stof vanaf € 1299,-, in 

leder vanaf € 1599,-.

1199,-
Vanaf

499,-
In stof vanaf

Relaxfauteuil Coen 

Relaxfauteuil Coen is manueel 

of elekrisch verstelbaar. 

Leverbaar in diverse stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. 840,-
In stof vanaf

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 € 749,- 

en in vanaf leder € 979,-.

Relaxfauteuil Rens 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren. Manueel verstelbaar: in stof vanaf € 899,-,

in leder vanaf € 999,-. Elektrisch 

verstelbaar met 2 motoren: 

in stof vanaf € 1179,-, 

in leder vanaf € 1299,-. 899,-
Vanaf

Relaxfauteuil Hamburg 

Op draaivoet en 

leverbaar in diverse 

uitvoeringen, stof-, leder-

kwaliteiten en kleuren. 

Manueel verstelbaar met 

gasdrukveer. 1899,-
In leder

Stoelen
dans!

Niks is zo lekker als thuiskomen 

na een lange dag werken en 

neerploff en op jouw relaxfauteuil! 

Ontspannen met de benen 

omhoog. Er is altijd een relaxfauteuil 

die bij je past. Welke stoel kies jij?

999,-
Vanaf

Relaxfauteuil Kristel

Manueel verstelbaar in stof vanaf € 829,-, 

in leder vanaf € 899,-, elektrisch 

verstelbaar in stof 

vanaf € 1099,-, elektrisch 

verstelbaar in leder 

vanaf € 1199,-. 829,-
In stof vanaf

1659,-
In leder



De mooiste woonwinkel januari 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. 
* vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Leverbaar in 
diverse kleuren
Verschillende 
opstellingen mogelijk

Ervaar het zelf bij Carré

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR 
DE HELFT VAN DE PRIJS!

Hoekbank Pascal 

Stel zelf je elementen bank samen. Leverbaar met 

3 verschillende ruggen en armen en in diverse 

stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 2499,-
Zoals getoond in stof

Stoel Tommy 

Uitgevoerd met oud stalen 

poot en wielen, leverbaar 

in diverse stof- en leder -

kwaliteiten. 299,-
Vanaf

Sale

Diverse koopzondagen geopend. Kijk op onze website.

Visser Meubelen
Sommelsdijkse Haven 19, 3245MA Sommelsdijk, Tel. (0187) 483 328, 
info@vissermeubelen.nl, www.vissermeubelen.nl

Kijk voor alle aanbiedingen, nieuwe producten en 
agendatips op vissermeubelen.nl De mooiste

woonwinkel

Ervaar het zelf bij Visser

De mooiste woonconcepten

Eerlijk en persoonlijk woonadvies 

Sterke binding met u als klant

Uitstekende en uitgebreide service

Gratis advies.

Alles voor mooi wonen

Maandag                    gesloten
Dinsdag 09:30 - 17:30 uur
Woensdag 09:30 - 17:30 uur
Donderdag 09:30 - 17:30 uur
Vrijdag  09:30 - 21:00 uur
Zaterdag  09:30 - 17:00 uur
Zondag                       gesloten

Sommelsdijkse Haven 19

Sommelsdijk (Middelharnis)

tel .  (0187) 48 33 28

WWW.VISSERMEUBELEN.NL

Leverbaar in 
diverse kleuren
Verschillende  
opstellingen mogelijk

Ervaar het zelf bij Carré
De mooiste woonwinkel januari 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. 
* vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Ervaar het zelf bij Carré

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 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




