
Hoekbank Valencia

3-zits met longchair rechts. Valencia is lever-

baar in diverse opstellingen, stofkwaliteiten 

en kleuren, afmeting 310x184x88 cm

Designstoel Lex
Leverbaar in diverse stof-,
lederkwaliten en kleuren.

In stof vanaf

199,-
Zitgroep Solaris Leverbaar 
in diverse uitvoeringen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 

3 zits met 1 relax

1539,-

Hoekbank vanaf

1499,-
OKTOBERWoonmaand!
�

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

Nu vanaf

299,-
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Voordelig en

authentieke

wonen
landelijk

sfeer

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

nieuwe Cosy Villa collectie

Modulaire zitgroep Fairford
Leverbaar in diverse opstellingen, stofkwaliteiten en kleuren.

Modulaire zitgroep Alford
Leverbaar in diverse opstel-
lingen, stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren.

Zoals getoond

1899,-

Zoals getoond

2399,-

1) Fauteuil Burton Leverbaar in 
diverse opstellingen, stof-, leder - 
kwaliteiten en kleuren. Zoals getoond
€ 499,- 2) Fauteuil Waxham Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Ook is het mogelijk om bij de 
binnen- en buitenzijde voor een ander materiaal en/of kleur te 
kiezen. Zoals getoond € 499,- 3) Modulaire zitgroep Brixham 
Dit is pas echt een modulaire bank! De bank op de foto is 
samengesteld uit 4 losse onderdelen, in 4 verschillende stoffen 
en kleuren. Alles kan! Zoals getoond € 1999,- 4) Salontafel 
Kering Mooie unieke salontafel met teak houten blad en 
metaal. Nu vanaf € 289,- 5) Bank Pool Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 3-zits in leder  
€ 1949,-. In stof vanaf € 817,-
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Cosy Villa beleef een authentiek landelijke sfeer.
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1) Bartafel Sneek Leverbaar in diverse afmetingen. 140x80 cm, nu vanaf € 1089,- 2) Barstoel Alfa Leverbaar in diverse stof- en lederkwaliteiten en kleuren. In stof vanaf € 289,-. 
3) Eetkamertafel Next in diverse kleuren eiken vanaf (180x100) € 1139,- Eetkamerstoel Lindy vanaf € 329,- 4) Stoel Otis Moderne stoel met stalen poten. Leverbaar in 3 kleuren stof.  
Nu voor € 139,-. 5) Bijzettafel Alto Stalen bijzettafel met afmeting 40x68x40 cm voor € 99,-. 6) Chita Moderne eetkamerstoel, leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren.  
In Rancho Cognac met rvs spinvoet voor € 299,-. 7) Fauteuil Sophie Leverbaar in diverse stof, - lederkwaliteiten en kleuren. Nu voor € 459,-. 8) Zitgroep Boris Leverbaar in diverse  
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting 268x224x79 cm. Van € 2119,- voor € 1899,- 

Mix & match
voor meer 
sfeer in huis!

sfeermakers

Bartafel nu vanaf

1089,-
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onze sfeermakers maken het mooi in huis en brengen extra sfeer. onze stylist maakt een mix & match van producten.



Relax!
Heerlijk relaxen en bijkomen 

in je eigen stoel. Er is een 
relaxfauteuil voor iedereen, 

wij helpen je graag deze  
te vinden!

Draaifauteuil Square
Keuze uit schotelvoet of kruisvoet. Leverbaar in 
2 verschillende rughoogtes en in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. In stof vanaf € 999,-

Relaxfauteuil Karen
Leverbaar in diverse mogelijkheden  
stof-, en lederkwaliteiten en 
kleuren. In stof vanaf € 699,- 
in leder van € 899,- 

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

Vanaf

699,-
Vanaf

699,-

In leder vanaf

1249,-

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



Relaxfauteuil Rens 
Leverbaar in diverse stof- en leder-
kwaliteiten 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,-.

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

Relaxfauteuil Figo
Leverbaar in diverse mogelijkheden  
stof-, en lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar: in stof vanaf  
€ 949,- in leder van € 1149,- Elektrisch 
verstelbaar 3 motoren: in stof vanaf  
€ 1279,- in leder vanaf € 1489,-.

Relaxfauteuil Lucy
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar in stof vanaf 
€ 1399,- en in leder € 1499,-.

Relaxfauteuil Seline 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, 
kleuren en poten. Manueel verstelbaar: 
in stof vanaf € 699,- en in leder  
vanaf € 899,- elektrisch verstel- 
baar: in stof vanaf € 999,-  en 
in leder vanaf € 1199,- 

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

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 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,-

Stoelen
dans!

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

neerploffen op jouw relaxfauteuil! 
Ontspannen met de benen omhoog.

Welke stoel kies jij?

comfort studio

Vanaf

499,-

Vanaf

999,-

Vanaf

949,-

Vanaf

1199,-

Vanaf

899,-

Vanaf

699,-

In leder vanaf

1499,-

In leder

1899,-



De boxsprings kunnen zowel in een vlakke als een  
elektrische uitvoering geleverd worden en zijn voorzien 
van pocketveringmatrassen met 7 zones en, indien  
gewenst, van een topper. 

Het binnenwerk van de matras bestaat uit een 6-slags 
pocketvering met 500 veren per m2. De afdeklagen bestaan 
uit koud- of traagschuim met een tijk die anti allergisch is. 
Dit matras kan geleverd worden in een standaard uitvoering 
geschikt voor een gewicht tot 85 kg, of in een stevige  
uitvoering geschikt voor een gewicht boven de 85 kg. 

De mooie stoffering in luxe stoffen maakt jouw droom  
boxspring helemaal compleet.

Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw boxspring uit te 
breiden met een bijpassend voetbord, in- en  
uitstapverlichting, diverse nachtkastjes of een dekenkist.

comfortabel
liggen

van eigen 
bodem

Boxsprings

Nu vanaf

1995,-

VoetenbordDekenkist

Koop kwaliteit voor
een voordelige prijs!

Belle 160x200 cm elektrisch

2995,-

Voordeel
Het merk Cinderella is al vele jaren een 
begrip in de textielbranche en staat 
bekend vanwege de hoogwaardige 
kwaliteit en afwerking. Een logische 
volgende stap was het ontwikkelen  
van een eigen boxspringlijn. 

Cinderella boxspringlijn

Luxe afwerking van je boxspring

Jasmine boxspring 160x200 cm vlakke uitvoering.

cinderella boxspring van hoogwaardige kwaliteit en ook nog eens van eigen bodem.



Koop kwaliteit voor
een voordelige prijs!

Zweefdeurkast vanaf 

599,-

Voordeel 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! 

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

Stel je eigen

Stel samen je kast samen

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

Uitv. 61-69 Uitv. 111-119 Uitv. 141-149

Uitv. 101-109 Uitv. 151-153 Uitv. 32

programma silvan

je eigen
indeling

diverse
formaten

Sibiu
lariks

Kristal
spiegel

Magnolia- 
glas

Eiken
natuur

Grijs 
spiegel

Terra- 
glas

Sonoma
eiken

Brons
spiegel

Alpinewit 
glas

Truffel
eiken

Melk- 
glas

Antraciet-
glas

Beuken

Zand 
glas

Wit Zand Sepia Mokka Antraciet

Front decors en glas- en spiegelfronten

Silvan
droomkast

samen!

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



Nu voor

179,-
Vanaf

299,-
Zoals getoond

1795,-

Fauteuil Pari Leverbaar in 
diverse kleuren stof.

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

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)

what'syour
  styleVanaf

1869,-
Hoekbank Loredo Leverbaar in diverse  
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Afmeting 300x236x71 cm. Nu als hoekopstelling

De mooiste woonwinkel oktober 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.

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


