
In stof vanaf

699,-

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

Vanaf

999,-

Eetkamertafel  Drachten
Leverbaar in diverse afmetingen 
zelfs tot 280 x 100 cm. 
Afmeting 200 x 100 cm

139,-
Eetkamerstoel Meta
Leverbaar in de kleuren
antraciet, cognac en mos.

Sale
Bank Sandra 
Deze bank is door zijn hoge 
poten en strakke uitstraling 
helemaal de trend van nu! Er 
zijn vele elementen verkrijgbaar 
om zelf jouw ideale opstelling 
samen te stellen. 999,-

Nu vanaf NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN 
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

TWEEDE KERSTDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR
Woonkrant december 2019

City wonen

citywonen.com



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

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,-

Nu vanaf

169,-

Eetkamerstoel Faja 
Uitgevoerd met oud stalen poten met 
stof Torrero. Leverbaar in diverse kleu-
ren, stof- en lederkwaliteiten en 
met diverse pootmogelijkheden.

Nu vanaf

899,-
Fauteuil Bas Leverbaar 
in donkerbruin, zwart en 
cognac leder. 45x53x58 cm.

Sale

Eetkamerstoel Tara
Leverbaar in stone, grey en olive micro-
vezel. Uitgevoerd met draaifunctie.

€ 129,-

99,-

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,-
Setprijs

Nu slechts

149,-Stoel Otis
Leverbaar in 3 kleuren stof.
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DEZE WINTER MOET JE BIJ 
DE MOOISTE WOONWINKEL ZIJN

NU OOK VEEL SHOWROOM
MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS! Sale

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

Eetkamerbank Lindy 
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Bergkast Giyo
Bergkast uit het trendy 
woonprogramma Giyo. 
Leverbaar in een mooie 
warme donkere kleur 
met 3 deuren en 2 lades. 
110x40x140 cm.

Eetkamerstoel Bort
Leverbaar met diverse 
rugsoorten, in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Dressoir Giyo Met 4 deuren in 
een mooie warme donkere kleur. 
Afmetingen: 180x45x80 cm.

Zoals getoond

349,-

Fauteuil Cem
Leverbaar met hoge of lage rug in 
diverse stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren.

Nu vanaf

299,-

Nu voor

899,-

Nu voor

899,-

Nu vanaf

189,-
Zoals getoond

799,-

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,-.

Fauteuil Nikki
Leverbaar in diverse kleuren, 
stof- en lederkwaliteiten. 
70x83x74 cm. Vanaf € 389,-

Zoals getoond

399,-



in ons assortiment
Nieuw!

03

04 05
06

02

01

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

NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!
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Bekijk de �ilm
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ADATTO
MOVIE

1

2

3

4

Een modulair kastenconcept met de 
mogelijkheid om je eigen kast geheel 
naar je eigen wensen te laten maken. 
Een mooi vormgegeven kast die een 
tijdloos design uitstraalt. Door de 
modulaire opbouw biedt de kast iedere 
woonruimte, van groot tot klein een 
optimale opbergruimte. Ook voor 
moeilijk toegankelijke woon- of werk-
ruimtes. Kies uit verschillende modules 
en pas ze aan per 10 cm. 

Adatto wandopstelling Leverbaar in 
diverse mogelijkheden en kleuren.

Wandopstelling vanaf

3499,-

we createYou design

Bezoek de handige 3D online con�igurator op 
www.neococoon.be/adatto. Niet alleen om inspiratie 
op te doen, maar ook om met de verschillende modules 
je droomkast samen te stellen.

Hangende of 
staande elementen 
zijn mogelijk.

Greeploze deuren 
met Push-to-open 
systeem

Een kast op maat
Kies uit verschillende modules en 
bouw zo een dressoir, televisiewand, 
ladenkast, opbergkast, wandkast of 
zelfs een heuse bibliotheek.

10 cm concept
Iedere module is instelbaar per 
10 centimeter. Zo bouw je een kast 
in gelijk welk formaat tot maximum 
3 meter hoog en 4 meter breed.

Echte lak of hout�ineer
De Adatto modules zijn verkrijgbaar 
in echte lak (mat of hoogglans) en 
hoogwaardig �ineer.

design studio adatto

Tot 3 meter hoog 
en 4 meter breed 
geproduceerd.

Twee beschikbare 
dieptes: 37 of 47 cm.

LED binnenverlichting

Mellamine afwerking

Kabeldoorvoeren

RAL of NCS kleuren

Con�igureer bij ons jouw droomkast!

adatto een modulair kastenconcept, waarbij jij je eigen kast geheel naar wens laat maken.



  Jouwjouw

1) Fauteuil Pari Leverbaar in diverse sto�kwaliteiten en kleuren. Vanaf € 179,- 2) Woonprogramma Hugo  Leverbaar in diverse afmetingen. Dressoir vanaf  € 899,- Salontafel vanaf € 549,-
Kabinet vanaf € 1199,- 3) Eetkamerstoel Chase Leverbaar in diverse stof-, leder kwaliteiten en kleuren. Vanaf € 249,-. Nu in prachtig leder Taurus in veel smaakvolle kleuren € 319,-. 
4) Eetkamerstoel Chita Met zwarte spinvoet, leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. In leder zoals getoond € 299,- met armleuning zoals getoond € 399,-. 
5) Eetkamertafel Bako Leverbaar in diverse afmetingen en kleuren. Als 240x100 cm uitvoering met oud teak blad. Nu voor € 899,-. 6) Hoekbank Ohio Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Zoals getoond € 2295,-.

Mix & match
voor meer 
sfeer
in huis!

02

stijlinterieur

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

03

01

04

0506

NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!
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NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

NU OOK VEEL
SHOWROOM MODELLEN 

VOOR DE HELFT VAN
DE PRIJS!

Relax!
Maak je sfeervolle 

zithoek lekker
comfortabel

de mooiste

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

Zitgroep Kristal Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Opstelling, 355 breed x95/110x88 hoog, zoals getoond voor introductieprijs € 1899,-.

Zoals getoond nu 
2099,-

Zitgroep Boris Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Afmeting 268 x 224 x 79 cm.

Prijs in stof vanaf 
1199,-

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

SaleSaleIn stof vanaf 
1799,-



SaleSale
1895,-

Zitgroep Vance
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren.
Zoals getoond van € 2295,- nu voor:

In stof vanaf

599,-

Fauteuil Tito
Leverbaar in diverse
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Tevens bijpassende hocker 
verkrijgbaar. 65x92x100 cm.

NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

MEER VOORDEEL? BEKIJK HET SALE AANBOD IN ONZE WINKEL

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

Zoals getoond 
200x45x80 cm 

998,-

TWEEDE KERSTDAG OPEN 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.  
®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


