
Introductiekorting

Zitgroep Vance 

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Zoals getoond € 2295,-. 1895,-
Nu tijdelijk voor

139,-
Nu

Eetkamerstoel Meta 

Leverbaar in 3 kleuren.

Relaxfauteuil Rick 

Leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten 

en met verschillende pootmogelijkheden. Manueel 

verstelbaar in leder vanaf € 889,-. 699,-
In stof vanaf
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3 zits bank Square

Stel zelf uw eigen zitmeubel samen met het moderne Square concept. Leverbaar in vele opstellingen, 

stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 1999,-

3 zits bank in leder 
zoals getoond

Brandon

Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. Verkrijgbaar met hoge en lage rug.

Fauteuil met lage rug in leder vanaf € 629,-.

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.
1899,-
Set 2 + 2,5 zits 
met lage rug

1299,-
Nu vanaf



Bank Julius 

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. 

3 zits: 214x96x92 cm en 2 zits: 174x96x92 cm. 

Bank Viper 

Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, leder-

kwaliteiten en kleuren. Viper 3,5 zits bank in 

leder vanaf € 1299,-. Afmeting 238 cm breed. 1199,-
3,5 zits in stof 
vanaf

Hoekbank Ohio  

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Vanaf € 1999,-. 2295,-
Zoals getoond

1099,-
Nu als 3 zits en 2 zits 
van 1260,- voor



Eetkamerstoel Tara 

Leverbaar in stone, grey en olive microvezel. 

Uitgevoerd met draaifunctie. 99,-
Van 129,- voor

Eettafel Giyo

Eettafel uit het trendy woonprogramma Giyo. 

Leverbaar in een mooie warme donkere kleur en in 

diverse afmetingen. Afmetingen 200x100x76 cm. 749,-
Nu

Dressoir Giyo

Dressoir Giyo met 4 deuren in mooie warme donkere 

kleur. Afmetingen 180x45x80 cm. 899,-
Nu

899,-
Nu

Fauteuil Nikki 

Leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten. 

Afmetingen 70x83x74 cm. Zoals getoond € 399,-. 
389,-
Vanaf

Fauteuil Bas 

Leverbaar in donkerbruin, zwart en cognac leder. 

Afmetingen 45x53x58 cm. 899,-

Bergkast Giyo

Bergkast uit het trendy woonprogramma Giyo. 

Leverbaar in een mooie warme donkere kleur met 

3 deuren en 2 lades. Afmetingen 110x40x140 cm.



Eetkamerstoel Tara 

Leverbaar in stone, grey en olive microvezel. 

Uitgevoerd met draaifunctie. 899,-
Nu voorEetkamertafel Bako 

Leverbaar in diverse afmetingen en kleuren. 

Als 240x100 cm uitvoering met oud teak blad.

Eetkamerstoel Asti 

Leverbaar met diverse rugvarianten, stofkwaliteiten 

en kleuren. Afmetingen 46x62x88 cm. 129,-
Nu vanaf

Eetkamerstoel Tiba 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 259,-
Nu zoals getoondTV meubel Gemma

TV meubel Gemma met 3 deuren uitgevoerd in 

hout met staal. Afmetingen 200x40x58 cm.
999,-
Nu

1099,-
Nu

Dressoir Gemma

Dressoir Gemma uit het woonprogramma Gemma. 

Uitgevoerd met hout en staal. Afmetingen 204x40x77 cm.
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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. 939,-
Als 3 zits 
vaste uitvoering

Hoekopstelling Patricia 

Stel zelf uw ideale relaxbank samen.  Keuze uit verschillende elementen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu zoals afgebeeld in 

stof € 1995,-, exclusief hoofdsteunen, opbergfunctie en bedbank. Deze zijn optioneel en hier geldt een meerprijs voor. 1995,-
Nu vanaf

699,-
In stof vanaf

499,-
In stof vanaf

Relaxfauteuil Oskar 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 

Manueel verstelbaar in stof vanaf € 499,- en in leder vanaf 

€ 749,-. Elektrisch verstelbaar met 1 motor en opstahulp in 

stof vanaf € 769,- en in leder vanaf € 999,-.

Relaxfauteuil Susanne 

Leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten 

en met verschillende pootmogelijkheden. 

Manueel verstelbaar in stof vanaf € 699,- en in leder 

vanaf € 899,-. Elektrisch verstelbaar in stof 

vanaf € 999,-, in leder vanaf € 1.199,-.



IN ONZE SHOWROOM VINDT U 
MEER DAN 50 VERSCHILLENDE 

RELAXFAUTEUILS!

759,-
In stof vanaf

Relaxfauteuil Taran 

Leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten 

en met verschillende pootmogelijkheden. Manueel 

verstelbaar in stof vanaf € 759,- in leder vanaf € 949,-. 879,-
In stof vanaf

Relaxfauteuil Rem 

Leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten en 

met verschillende pootmogelijkheden. Manueel verstelbaar 

in stof vanaf € 879,- in leder vanaf € 999,-.

1999,-
elektrisch 
verstelbaar vanaf

1099,-
In stof vanaf

Relaxfauteuil Eco

Leverbaar in manuele of elektrisch verstelbare uitvoering 

met diverse opties en in vele stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren. Manueel verstelbaar in stof vanaf € 1099,- in 

leder vanaf € 1299,-.

Relaxfauteuil Chiel

Elektrisch verstelbare relaxfauteuil Chiel is 

leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren.



Ervaar het zelf bij Carré

Eetkamerbank Tiba 

Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. 

Nu op 180 cm breed vanaf € 599,-.

Eettafel Bolsward rond

Eetkamertafel Bolsward is leverbaar in 

diverse afmetingen en kleuren. 140 cm rond 

vanaf € 999,-. 899,-
Rond 120 cm. Nu

599,-
Nu vanaf

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,-

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

ONZE                                            NAJAARSCOLLECTIE IS ER!

Kijk voor alle aanbiedingen, nieuwe producten en 
agendatips op citywonen.com

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

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




