
Eetkamerstoel Faja
Uitgevoerd met oud stalen 
poot. Tevens leverbaar 
met wielen en in diverse stof, 
lederkwaliteiten en kleuren. 
Nu in stof Torrero.

Moderne hoekbank Arla
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. Al verkrijgbaar vanaf € 1799,-. Nu vanaf 169,-Zoals getoond 1899,-

Sale Elementenbank Ramsey
Leverbaar in diverse opstellingen, 

stofkwaliteiten en kleuren. 2,5 zitsbank 
met longchair (292x231 cm) voor € 1559,-.

en hocker (104x104 cm) voor € 426,-.

1899,-
Zoals getoond in stof

Nieuwjaars

NU VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

Met hoo fdsteun
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Setprijs

1) Zitgroep Casano Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu als 2,5 zits met 
2 electrische relaxen, 2 kopsteunen en 2 zits vast van € 2959,- voor € 2799,-. Afmeting 2,5 zits: 190x99x92 cm 
en 2 zits: 170x99x92 cm. 2) Fauteuil Tito Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting: 
65x92x100 cm. In stof vanaf € 599,-. Tevens bijpassende hocker verkrijgbaar. 3) Bank Juan Stoere bank Juan 
is leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting 217x100x86 cm. Zoals 
getoond in stof Mersey als 3-zits voor € 999,-. 4) Fauteuil Gerco Comfortabele fauteuil mogelijk met zowel 
een hoge als lage rug. Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu vanaf € 299,-.

Speciaal voor u geselecteerde 
meubels met nog meer voordeel!

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!
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Met hoge en lage rug

Nu vanaf 299,-

3 Stoere 3 zits bank

Zoals getoond in stof Mersey als 3 zits voor 999,-

2799,-

2,5 + 2 zits van 
2959,- voor

Sale

BlijmakersSale
2

In diverse lederkwaliteiten

In stof vanaf 599,-

6

Met en zonder armleuning

Nu vanaf 299,-

5

Met stalen poten

Nu slechts 139,-

1

Teak hout met staal

Nu vanaf 289,-

MEER VOORDEEL? BEKIJK HET SALE AANBOD IN ONZE WINKEL

1) Salontafel Kering Tafel met teak houten 
blad en metaal. Nu vanaf € 289,-. 2) Zitgroep 
Next Leverbaar in diverse opstellingen, stof- en 
lederkwaliteiten. Prijs van 2,5 zits vast in stof is 
vanaf € 1149,-. 2,5 zits met 2 relax zitplaatsen in 
Leder 60 € 2129,-. 3) Bankenserie Tesla Deze 
bank kunt u precies samenstellen zoals u wilt. 
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. 2,5 zits in stof Osbourne 
met hoge rug € 999,-. 2,5 + 2 zits bank Tesla rug 
hoog leverbaar vanaf € 1798,-. Hoekopstelling 
Tesla rug laag zoals getoond € 2499,-. 
4) Bank Caley 3 zitsbank in Gazelle vintage leder. 
Leverbaar in diverse opstellingen en afmetingen, 
stofkwaliteiten, Gazelle leder en kleuren. 
240x105x88 cm. Nu vanaf € 999,-. 5) Stoel Otis 
Moderne stoel met stalen poten. Leverbaar in 
3 kleuren stof. Nu slechts € 139,-. 6) Chita 
Moderne eetkamerstoel, leverbaar in diverse 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. In Ranch 
Cognac met rvs spinvoet voor € 299,-.

Daar wordt u blij van:

pakkerVoordeel
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Vintage leder 3 zitsbank

Nu vanaf 999,-

1149,-
2,5 zits vanaf

Sale

3 trendy
kleuren

Maak een echte
blikvanger van
uw eethoek

3

Stel uw eigen comfortabele bank samen

Zoals getoond 2499,-
Mee rdere
kleuren

2START HET NIEUWE 
JAAR VOORDELIG!



Setprijs

1) 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 € 999,- en in stof vanaf € 779,-. 2) Zitgroep 
Brandon Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, 
en lederkwaliteiten en kleuren. 2,5- + 2-zits bank 
Brandon met lage rug in leder (meerprijs voor 
hoge rug) € 1799,-. 3) Armstoel Ray Leverbaar 
in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
In buff elleder voor € 299,-. 4) Woon kamer-
programma Emporio Stoer woonkamer-
programma van echt teakhout en zwart staal. 
Dressoir Emporio. Te verkrijgen in verschillende 
opstellingen. Afmeting 160x80x45 cm. Vanaf 
€ 999,-, zoals afgebeeld € 1149,-. Salontafel 
Emporio. Robuuste tafel van oud teakhout en 
zwart staal. Afmeting 130x70 cm. Vanaf € 499,-. 
Boekenkast Emporio. Prachtige kast bestaande 
uit echt oud teakhout en zwart staal. Kast is ook 
met lade beschikbaar. Vanaf € 739,-. 

Daar wordt u blij van:

3

In buff elleder

Voor 299,-

Ook met lade 
beschikbaar

Vanaf 739,-
Robuuste salontafel

Vanaf 499,-

In verschillende opstellingen

Vanaf 999,-

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

2

In stof en leder

Setprijs voor 1799,-

pakkerVoordeel

4

1

In hoge of 
lage rug
In leder vanaf 999,-

START HET NIEUWE 
JAAR VOORDELIG!

Voo rdelige
setprijs!

4

1) Hoekbank Edition Stel zelf uw hoekbank Edition samen. U kunt kiezen uit diverse zit- en rughoogtes, 
zitdieptes, armen, poten, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Zoals getoond € 2399,-. 2) Fauteuil Dan 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaleiten en kleuren. In buff elleder voor € 499,-. 3) Eetkamerstoel Chase 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu in prachtig leder look-alike Crush in vele 
smaakvolle kleuren. Vanaf € 199,-. 4) Eetkamertafel Avon Met boomstamblad is leverbaar in diverse 
afmetingen en verschillende kleuren bladen en onderstellen. Als 200x100 cm uitvoering voor € 1399,-. 
5) Eetkamerstoel Mooz Leverbaar in 3 kleuren stof. Van € 189,-. nu voor € 169,-.

Blijmakers
Speciaal voor u geselecteerde 

meubels met nog meer voordeel!

Sale

2

In buff elleder

Voor 499,-

MEER VOORDEEL? BEKIJK HET SALE AANBOD IN ONZE WINKEL

1

Stel uw ideale
bank samen

Zoals getoond 2399,-

Mee 
pakker!

3

In leder look-alike Crush

Nu vanaf 199,-

5

In 3 verschillende kleuren

Nu voor 169,-

79,-
Stoel Selenis

Sale

Slimme koo p

Sla uw slag!
Waar u pas écht  
blij van wordt is  
onze sale! Wat is er 
nu leuker dan uw  
favoriete meubel dat 
met korting in onze 
krant staat. Sla uw 
slag nu het kan!



Voordelig en

wonen
landelijk

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

Bank Johnstown
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. 3 zitsbank met divan Johnstown in stof zoals 
getoond € 1899,-. Afmeting 324x170 cm.

Elementenbank Ramsey
Leverbaar in diverse opstellingen, stofkwaliteiten en kleuren. 
2,5 zitsbank met longchair (292x231 cm) voor € 1559,-.
en hocker (104x104 cm) voor € 426,-.

Bank Colville
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 zits bank met 
longchair Colville (335x222 cm).

Kom naar de winkel 
en beleef de authentiek 
landelijke sfeer van onze

nieuwe Cosy Villa collectie 1899,-
Zoals getoond

Sale

1499,-
Zoals getoond

Sale

1899,-
Zoals getoond

Sale
Zoals getoond

499,-

Ontdek onze 
coll ectie

Zweefdeurkast Silvan
225 cm breed, 68 cm diep, 222 cm hoog.

Stel uw eigen
kast samen

Stel in een paar stappen uw 

complete slaapkamerkast samen, 

geheel naar uw eigen smaak.  

Een mooi programma waarbij 

keuzevrijheid en kwaliteit  

centraal staan. 
599,-

Nu vanaf

doorbraakGrote prijs

Sunday!
Zondag, een dag waarop even niks hoeft. Geen wekker,  
geen werk, geen stress. Gewoon ontspannen wakker worden  
en relaxed en fit aan de dag beginnen. “Voelde elke dag maar  
als een zondag’’ Precies met die gedachte hebben wij Sunday  
Boxsprings ontworpen, waarbij perfecte ondersteuning,  
uitstekende ventilatie en een ongeëvenaard ligcomfort  
resulteren in de ultieme slaapbeleving. Het is tijd voor Sunday!

Sunday Caro 800
Bij de Sunday 800 heeft u de keuze uit 7 trendy  
kleuren en 3 type hoofdborden. U kunt kiezen  
uit medium of stevig matrassen met unieke  
High-Low pockets. Daarnaast heeft u de keuze uit  
5 verschillende topdekmatrassen, waaronder de 
unieke Airflow topdekmatrassen met een kern  
van flexibele minipockets. Hierdoor is het topdek-
matras volledig ademend. In diverse afmetingen 
leverbaar. Elektrisch 160x200 van 3315,- voor  
€ 2495,-. Meerprijs hoofdbord Caro € 150,-.

NU ALLE SUNDAY BOXSPRINGS MET 30% NIEUWJAARSVOORDEEL!

1790,-

Vlak 160x200 2485,-Sale

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

Mooi  opgeruimd
staat netjes! 
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Setprijs

De mooiste woonwinkel wk 4 - 2018. 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.

De mooiste
woonwinkel

Leverbaar in diverse kleuren 

Verschillende opstellingen mogelijk

NU VEEL TOONZAAL-
MODELLEN VOOR DE 

HELFT VAN DE PRIJS!

MEER VOORDEEL
PAKKEN?

KOM VOOR HET COMPLETE 
SALE AANBOD NAAR 

ONZE WINKEL!

SaleNieuwjaars

1) Bank Julius Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 3 zits: 
214x96x92 cm en de 2 zits: 174x96x92 cm. 
Nu als 3 zits + 2 zits van € 1260,- voor € 999,-. 
2) Sfeervolle sierkussens Diverse nieuwe sier-
kussens vanaf € 19,95. 3) Zitgroep Bart Leverbaar 
in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. 2,5 zits 206x92x89 cm in rundleder voor 
€ 1599,- 2 zits 186x92x89 cm voor € 1499,-. 

1499,-

2 zits
in leder voor

Sale
pakkerVoordeel

999,-

3 + 2 zits van
1260,- voor

Sale

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


