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3-zits bank Square  Deze bank is leverbaar in diverse opstellingen, 
stoff en en lederkwaliteiten en kleuren. 1999,-

3 zits in leder

Hoekbank Ohio Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, leder kwaliteiten en kleuren. 

Zoals getoond nu 
2295,-Vanaf

249,-

diverse
kleuren

Eetkamerstoel Chase Leverbaar in 
diverse stof-, leder kwaliteiten en kleuren. 
NU in prachtig leder Taurus in vele 
smaakvolle kleuren € 319,-
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één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit!

Zoals getoond

2499,-

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 € 1.798,- Hoekop-
stelling Tesla rug laag zoals getoond € 2.499,- 2,5 zits in stof Osbourne met hoge rug € 1099,-

Eetkamerstoel Asti 
Leverbaar met diverse rugvarianten, 
sto�kwaliteiten en kleuren, 46x62x88.

Nu vanaf

129,-

Stoere bank Juan
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Afmeting 217x100x86 cm. Getoond 
in stof Mersey en als 3-zits. 

zoals getoond

999,-

Lente 
wordt moo i!

De

Zoals  getoond

2389,-

Hoekbank Patrick 
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Opstelling zoals getoond met 2 elektrische functies 
€ 2389,-, hoekopstelling zonder elektrische functie € 1579,-.

Nu vanaf

299,-
Fauteuil Gerco Leverbaar met 
hoge of lage rug in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Hoekbank Square 
zoals getoond

2669,-

Zitmeubel Square
Stel uw eigen zitmeubel samen 
met het moderne Square concept. 
Leverbaar in vele opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.  3 zits 
bank in leder € 1999,-.

Stel zelf samen



Zoals getoond
150 cm rond

1795,-

Eetkamertafel Tamara Met rustiek 

eiken blad met parket inleg en stalen 

onderstel is leverbaar in diverse 

afmetingen en kleuren. Reeds leverbaar 

vanaf € 1269,- (110 cm rond).

In leder zoals 
getoond

399,-

In leder zoals 
getoond

299,-

Met zwarte spinvoet, 
leverbaar in diverse 
stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren.

Eetkamerstoel Chita 
Met arm en zwarte 
spinvoet, leverbaar 
in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en 
kleuren. 

Bank Sandra 
Deze bank is door zijn hoge poten en strakke uitstraling helemaal de trend van nu! 
Leverbaar in meerdere rughoogtes en knopen in de rug. Er zijn vele elementen 
verkrijgbaar om zelf uw ideale opstelling samen te stellen.

Zitcombinatie Lisa

Mogelijk met hoge of lage rug en leverbaar in diverse 

stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu zoals getoond:

Nu vanaf

1299,-

2 zits + 2,5 zits laag in stof Marinet

  1699,-

De Lente wordt moo i!

Hoekbank Vance 
leverbaar in diverse 
opstellingen, stof,- 
leder kwaliteiten 
en kleuren.

Zoals  getoond nu

2295,-



Voordelig en

authentieke

wonen
landelijk

sfee r

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

nieuwe Cosy Villa collectie.

1) Bank Colville In diverse stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren verkrijgbaar, 2,5 zits met longchair in stof Ribble 
€ 1599,-. 2) Fauteuil Dilham In diverse stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren verkrijgbaar vanaf € 479,-. 
3) Bank Pool In diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren 
verkrijgbaar, 3 zits met divan arm rechts in stof vanaf 
€ 1749,-. 4) Fauteuil Burton In diverse stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren verkrijgbaar, vanaf € 489,-. 
5) Fauteuil Waxham Fauteuil in diverse stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. Ook is het mogelijk om bij de 
binnen- en buitenzijde voor een ander materiaal en/of 
kleur te kiezen. Zoals getoond € 529,-. Verkrijgbaar vanaf 
€ 459,-. 6) Bank Troon In diverse stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren verkrijgbaar, 2,5 zits met Divan arm rechts in 
stof vanaf € 1399,-.
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Cosy Villa beleef een authentiek landelijke sfeer.



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

Licht grijs 
glas

Koop kwaliteit voor
een voordelige prijs!

Zweefdeurkast vanaf 

599,-

Voo rdee l 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! 

Con�igureer 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. 161-163

Uitv. 111-119Uitv. 101-109

Uitv. 171-179 Uitv. 32

programma silvan

je eigen
indeling

diverse
formaten

Kristal
spiegel

Magnolia-
glas

Eiken
natuur

Grijs 
spiegel

Sonoma
eiken

Brons
spiegel

Alpinewit 
glas

Truff el
eiken

Antraciet-
glas

Amandel 
glas

Beuken

Zand
glas

Wit

Zand Sepia Licht grijs Antraciet Vulkaan

Front decors en glas- en spiegelfronten

Silvan
droo mkast

samen!
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Wandopstelling vanaf

3499,-02
03

05

06

01

1) Zitgroep Boris Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting 268x224x79 cm. Zoals getoond € 2119,-. 2) Eetkamerstoel Dabi Deze moderne 
eetkamerstoel is leverbaar met diverse onderstellen in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren, 59x55x90 cm. In leder Granada met zwarte draaivoet. Nu € 499,- 3) Adillo wand-
opstelling Leverbaar in diverse mogelijkheden en kleuren. Vanaf € 3499,-. 4) Fauteuil Pari Leverbaar in diverse kleuren stof. Vanaf € 179,-.  5) Eetkamertafel Dokkum Leverbaar in 
diverse afmetingen en kleuren, vanaf € 1099,-. 6) Eetkamerstoel Soho Leverbaar in diverse stof,- lederkwaliteiten en kleuren. Nu vanaf € 379,-. 

Mix & match voor 
meer sfeer in huis!

Zoals getoond

2119,-

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

04



05

,-

Stoer Wonen 02

01

03

04

01) Hanglamp Spot 47x47x52 cm | Leverbaar in de kleuren burned steel en zwart. Verkrijgbaar voor €129,-. 02) Dressoir Brussels 190x45x85 cm | Dressoir Brussels is gemaakt van 
rough mangohout en zwart metaal. Verkrijgbaar voor €899,-. 03) Eetkamerstoel Denmark 55x55x85 cm | Uitgevoerd in microvezel met een zwart metalen onderstel. Denmark is 
leverbaar in de kleuren tanny en truffle. Verkrijgbaar voor €119,-. 04) Vakkenkast Brussels 100x45x160 cm | Vakkenkast Brussels is gemaakt van rough mangohout en zwart metaal. 
Verkrijgbaar voor €799,-. 05) Eettafel Friends 130x130x76 cm | Eettafel Friends is een massief houten ronde eettafel uitgevoerd in rough mangohout. Verkrijgbaar voor €599,-

ook stoer wonen? bekijk de volledige collectie nu via www.label51.com



Hoekbank Pascal Keuze uit verschillende ruggen en armen, is leverbaar 
in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

  Jouw
interieurjouw stijl Zoals getoond in stof

   2499,-

De Lente 
wordt moo i!

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


