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Best Buy
2,5-zits Baltimore
in stof vanaf

€ 849

NU tijdelijk 
GRATIS  

vele extra's
op geselecteerde 

artikelen

2,5-ZITS BALTIMORE in stof vanaf € 849 | in leder vanaf € 1499 
(afgebeeld in leder Cuba) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- 
en ledersoorten | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 100  
BOEKENKAST QUEBEC € 649 

kies de bekleding
meer dan 300 stofmogelijkheden en kleuren en 

meer dan 40 lederkleuren en -kwaliteiten

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 100



OXFORD
Vanwege de prominente rol van 
hout in het design, scharen we 
de Oxford-collectie onder de 
natuurlijke woonstijl. Het vintage 
wild eikenfineer wordt omlijst door 
donker metaal, wat de meubels een 
stoere uitstraling geeft. Best Buy

Uitschuiftafel  
Oxford
200/280x100cm  
€ 1499

€ 1249

TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 899 
UITSCHUIFTAFEL verkrijgbaar in diverse maten  
vanaf € 1299 € 1049 | zoals afgebeeld 200/280x100cm 
€ 1499 € 1249 | STOEL CHIARA in stof Vito € 189 
in leder Laredo € 299 | wielen tegen meerprijs | ook 
verkrijgbaar als armstoel en barstoel | DRESSOIR met 
ledverlichting, 200cm € 1099 | ook verkrijgbaar in 
140cm en 230 cm | FAUTEUIL CHIARA in leder  
Laredo € 599 | POEF € 179

50%
korting  
op het  

uitschuif- 
systeem

Fauteuil Chiara

€ 599

Dressoir Oxford
200cm

€ 1099

standaard  
uitgevoerd met 
pocket comfort

Schilderij Storks
73x73cm

€ 149



Best Buy
Lowboard 
Oxford 160cm

€ 799

Best Buy
2-zits Gent
in stof vanaf

€ 699

ROOMDIVIDER hoogte 190cm € 799 | LOWBOARD met ledverlichting, 160cm € 799 | ook verkrijgbaar in 130cm  
en 190cm | 2-ZITS GENT in stof vanaf € 699 (afgebeeld in stof Rocky) | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stofsoorten  
en kleuren | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | SALONTAFEL 120x60cm € 599 | BIJZETTAFEL 60x50cm € 299 
BUFFET met ledverlichting, hoogte 210cm € 1798

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 100

Roomdivider Oxford
190cm

€ 799



FARMLAND
Landelijk is ook: ongepolijste 
meubels die tegen een stootje 
kunnen. Dat zie je terug in de 
Farmland-collectie: een vormgeving 
die tegelijk vriendelijk en stoer is, 
duurzaam eikenfineer in warm 
railway brown en elk meubel heeft 
mooie metalen accenten.

Fauteuil Northon
in stof vanaf

€ 479

Buffetkast 
Farmland

€ 1799

FAUTEUIL NORTHON in stof vanaf € 479  
(afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 699 
BUFFETKAST met ledverlichting, hoogte  
210cm € 1799 | LOWBOARD met ledverlichting, 
180cm € 799 | 150cm € 699

Vaas Fay
hoogte 28cm

€ 39,99

Theelicht Alyssa
hoogte 6cm

€ 9,99

Best Buy
Lowboard 
Farmland 180cm

€ 799



DRESSOIR 240cm € 1299 | ook verkrijgbaar in 150cm, 180cm en 210cm | TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 899 | zoals afgebeeld 
210x100cm € 999 | STOEL JACQUELINE in stof vanaf € 249 | in leder vanaf € 359 (afgebeeld in stof Rocky) | NU tijdelijk GRATIS handgreep  
t.w.v. € 10 | BOEKENKAST hoogte 190cm € 599

Wanddeco Stork
breedte 120cm

€ 99

Best Buy
Stoel Jacqueline
in stof vanaf

€ 249
NU

met GRATIS  
handgreep 
t.w.v. € 10

Best Buy
Dressoir 
Farmland 240cm

€ 1299



Altijd een 
ontwerp op maat
Zitcomfort is erg persoonlijk. Daarom hebben 
veel van onze zitmeubels flexibele elementen. 
Een bank met verstelbare zitdiepte, een 
manuele of elektrische relaxfunctie, verstelbare 
hoofdsteunen of armleuningen. Of een fauteuil 
met bijpassende losse poef. Zo vindt iedereen 
zijn ideale plek in huis.

DRAAIFAUTEUIL SINTRA manueel verstelbaar in stof vanaf € 949
in leder vanaf € 1299 | elektrisch verstelbaar in stof vanaf € 1449 
in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in leder Catania) | DRAAIFAUTEUIL 
ARUBA manueel verstelbaar in stof vanaf € 1049 | in leder  
vanaf € 1399 | elektrisch verstelbaar in stof vanaf € 1549 | in leder 
vanaf € 1899 (afgebeeld in leder Laredo) | HOEKSOPSTELLING 
SANTIAGO bestaande uit: 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2098 
(afgebeeld in stof Toba) in leder vanaf € 3898 | verkrijgbaar in diverse 
opstellingen, stof- en leder soorten | NU tijdelijk GRATIS pocketvering 
t.w.v. € 200

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 200

Best Buy
Hoekopstelling 
Santiago 
in stof vanaf

€ 2098

Draaifauteuil Sintra 
in stof vanaf

€ 949

Draaifauteuil Aruba 
in stof vanaf

€ 1049



4-ZITS NOVARA in stof vanaf € 949 (afgebeeld in stof Ponti) | in leder vanaf € 1699 | verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten 
NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | HOEKOPSTELLING BRAGA bestaande uit: 1-zits met armleuning links of rechts, 1-zits XL zonder 
armleuningen en ottomane, in stof vanaf € 2097 | in leder vanaf € 4497 (afgebeeld in microleder Corsica) | Braga bestaat uit losse elementen 
waardoor je eindeloos met je opstelling kunt variëren | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 250

Best Buy
Hoekopstelling
Braga
in stof vanaf

€ 2097

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 250

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 100

Best Buy
4-zits Novara 
in stof vanaf

€ 949 NIEUW:  
Onze tijdloze Novara  
nu ook als XXL 4-zits!



SANTORINI
De Santorini collectie staat voor tijdloze 
kwaliteit. De sobere, maar stijlvolle 
ontwerpen passen zowel in een klassieke 
als moderne inrichting. Creëer een 
behaaglijk thuis, door de robuuste 
vormgeving van Santorini te combineren 
met diepe, volle kleuren en hoogwaardige 
materialen als fluweel en leer.

WANDPLANK 120cm € 249 | 3-ZITS GREYMOUTH met 1 elektrische 
verstelling in stof vanaf € 1449 | in leder vanaf € 2199 (afgebeeld in leder 
Cuba met stof Calabria) | POEF in stof vanaf € 379 | in leder vanaf € 629 
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten | NU tijdelijk 
GRATIS pocketvering t.w.v. € 100 | SALONTAFEL 60x120cm € 599 
BERGKAST breedte 130 cm € 1299 | FAUTEUIL SAMARA in stof  
Rocky € 299

Best Buy
3-zits Greymouth 
met 1 elektrische 
verstelling in stof 
vanaf

€ 1449

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 100

Fauteuil Samara

€ 299

Wandplank Santorini

€ 249

standaard  
uitgevoerd met 
pocket comfort

+ nosag



BOEKENKAST 5 vakken € 799 | 10 vakken € 799 | TAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 599 
UITSCHUIFTAFEL verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 999 € 824 | zoals afgebeeld 190/250x100cm  
€ 1099 € 899 | STOEL MALENE in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof Savannah) | STOEL MALVINO  
in leder vanaf € 279 (afgebeeld in leder Catania) | DRESSOIR 230cm € 1399 | 185cm € 1199

Boekenkast 
Santorini 

€ 799

Best Buy
Uitschuiftafel  
Santorini 
190/250x100cm  
€ 1099

€ 899
50%

korting  
op het  

uitschuif- 
systeem



SHIRLEY
Het woonprogramma Shirley heeft 
een opvallend modern design. De 
meubels van fineer tramwood hebben 
vriendelijke, afgeronde hoeken en 
ogen fris dankzij de strak gelakte witte 
fronten. Bijzonder zijn ook de fraaie 
designpoten onder alle bergmeubelen, 
die elke kast allure geeft.

BOEKENKAST hoogte 186cm € 699 | TAFEL 
verkrijgbaar in diverse maten vanaf € 799  
UITSCHUIFTAFEL 160/220x100cm € 1199 € 999 
190/250x100cm € 1299 € 1099 | STOEL BRODY 
in stofcombinatie Kibo met Savannah € 159 
VITRINE met ledverlichting, hoogte 200cm € 1399  
LOWBOARD met ledverlichting, 170cm € 799  
130cm € 699

Best Buy
Uitschuiftafel  
Shirley
190/250x100cm 
€ 1299

€ 1099

Lowboard Shirley 
170cm

€ 799

Boekenkast
Shirley 

€ 699

Vaas Ruby
S, hoogte 20cm

€ 17,99

Vaas Ruby
L, hoogte 26cm

€ 29,99

50%
korting  
op het  

uitschuif- 
systeem



DRESSOIR met ledverlichting, 240cm € 1299 | ook verkrijgbaar in 180cm en 210cm | HOEKOPSTELLING SAN 
REMO bestaande uit: 2,5-zits met ottomane in stof vanaf € 2098 (afgebeeld in stof Multifor) | in leder vanaf € 3698  
verkrijgbaar in diverse opstellingen, stof- en ledersoorten en kleuren | NU tijdelijk GRATIS pocketvering t.w.v. € 200  
SALONTAFEL 110x60cm € 499 | BIJZETTAFEL 60x60cm € 299

Best Buy
Hoekopstelling 
San Remo 
in stof vanaf

€ 2098

NU
met GRATIS  
pocketvering 
t.w.v. € 200

Best Buy
Dressoir 
Shirley 240cm

€ 1299

NU tijdelijk 
GRATIS  

vele extra's
op geselecteerde 

artikelen
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STOEL MILVA in stof vanaf € 189 (afgebeeld in stof Karese) | STOEL MILAN in leder vanaf € 269 
ook verkrijgbaar als barstoel | NU tijdelijk GRATIS handgreep t.w.v. € 10 | TAFEL MAESTRO in 
diverse maten vanaf € 1099 | zoals afgebeeld 150x130cm € 1299

kies een stoel of barstoel

kies het frame van je stoel

kies pocket comfort

kies een optionele handgreep

kies een optionele handgreep
meerprijs € 10 

kies optionele wielen
meerprijs € 20 

kies de voor- en achterkant 
optioneel in een ander  

materiaal en kleur 

kies de bies optioneel in een ander 
materiaal en kleur 

kies de bekleding
meer dan 300 stofmogelijkheden 

en kleuren en meer dan  
40 lederkleuren en -kwaliteiten

kies de bekleding
meer dan 300 stofmogelijkheden en kleuren en 

meer dan 40 lederkleuren en -kwaliteiten

STOEL OLVI in stof vanaf € 169 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 299 | ARMSTOEL OLVI 
in stof vanaf € 219 (afgebeeld in stof Karese) | in leder vanaf € 399 | NU tijdelijk GRATIS pocketvering 
t.w.v. € 10 | TAFEL CITY in diverse maten vanaf € 799 | zoals afgebeeld 200x100cm € 999

Best Buy
Stoel Milva
in stof vanaf

€ 189

Best Buy
Stoel Olvi
in stof vanaf

€ 169

NU
met GRATIS  
handgreep 
t.w.v. € 10

NU
met GRATIS  
pocketvering 

t.w.v. € 10

paul
Lubbers logo


