
Zoals getoond

2489,-

Lenteweken
Hoekbank Edition stel je zelf samen.  

Je kunt kiezen uit diverse zit- en  
rughoogtes, zitdieptes, armen, poten,  

stof-, lederkwaliteiten en kleuren.  
Een elektrische zit is ook mogelijk.

lubberswonen.nl

Woonkrant 2018
Lubbers wonen & slapenZondag 24 juni zijn wij geopend van 12.00 - 17.00 uur

Verfrissende
lenteweken!

Klant van de maand! P 2



Ze vertelt haar verhaal terwijl ze zich heeft genesteld 
in het hoekje van de bank, die een ware blikvanger is 
in de woonkamer. Ze ontdekten de ruime driezitter  
tijdens de afgelopen feestdagen, vertellen haar  
dochters Jolanda (56), Connie (55) en Hildegard (50). 
,,Tijdens de kerstmarkt zagen we de bank in de etalage  
bij Lubbers Wonen & Slapen. Even later zaten we zelf 
in de etalage, op die bank. Bakje koffie erbij, een paar 
kleurstalen. Binnen een uurtje was het bekeken.’’

Ze vond er ook nog een bijpassende poef, die nu 
gesierd wordt door prachtige trouwfoto’s. Daarmee 
was het interieur van Gré weer helemaal rond. Ook 
tot tevredenheid van de jongste kleindochter Cleo 
(15), die naast haar oma zit. ,,Zit lekker hoor’’, zegt ze 
lachend. ,,Cleo is één van mijn zes kleinkinderen.  
De oudste is 24, en zij is de jongste’’, vertelt Gré. 
Haar dochters schieten in de lach. ,,Meer zullen het 
er niet worden ook hoor’’, stellen ze vast.

Gré komt oorspronkelijk uit Akersloot. Tot ze op haar 
33e trouwde en verhuisde naar een flat in Beverwijk. 
,,Die staat er al niet meer’’, weet ze. ,,Afgebroken.’’ 
Maar na bijna zestig jaar in de aardbeienstad voelt ze 
zich wel een Beverwijkse. Haar dochters wonen alle 
drie in Broekpolder. De ene in Beverwijk, de andere in 
Heemskerk. Maar wel lekker dicht bij elkaar. ,,Ik kom 
er regelmatig hoor’’, zegt Gré. ,,Iedere week ga ik bij 
ze eten. De ene keer hier, de andere keer daar.  
Maar wel altijd heel gezellig.’’

Ze verveelt zich zelden, heeft altijd wel iets te doen. 
Of haar boekje met cryptogrammen moet vol zijn. 
,,Want dat vind ik toch één van de leukste dingen om 
te doen. Moet ik toch altijd flink bij nadenken en daar 
blijf ik goed helder van. Dat is zó lekker. Elke week 
gaat er wel een boekje doorheen. En dan komen er 
wel eens mensen die zeggen dat ze dat echt niet 
kunnen, die cryptogrammen. Veel te moeilijk.  
Maar ik heb het zelf ook moeten leren.’’

De verf is nog maar nauwelijks opgedroogd in de knusse woning van Gré Castricum. Ze is nog niet 
zo lang geleden negentig jaar geworden, maar woont nog altijd op zichzelf. Sinds een paar maanden 
in Westerheem. Tot dan woonde ze veertig jaar lang in Beverwijk. ,,In de Beukenstraat. Mooie buurt, 
had ik het erg naar mijn zin. Ik was de bewoonster die daar inmiddels het langste woonde, maar de 
woningen werden gerenoveerd en daarom moest ik wat anders. Nu heb ik het fijn hier.’’

" Bakje koffie erbij, een paar  
kleurstalen. Binnen een uurtje 
was het bekeken.’’

Blijmakersvoordelige
Zoals getoond

1969,-

Lenteweken
Zitgroep Arla is leverbaar in diverse 

opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Al verkrijgbaar vanaf € 1899,-.

Zondag 24 juni zijn wij geopend van 12.00 - 17.00 uur

Zitgroep Brandon Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, 
en lederkwaliteiten en kleuren. 2,5- + 2-zits bank Brandon 
met lage rug in leder (meerprijs voor hoge rug) € 1849,-. 

Zitgroep Boris Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. Afmeting 268x224x79 cm. 
Zoals getoond van € 2119,-. 

Hoekbank Cyra is een moderne elementenbank met comfortabele 
hoofdsteunverstelling. Leverbaar in enorm veel opstellingen,  
lederkwaliteiten en kleuren. Meerprijs relaxfunctie vanaf € 481,-. 

Modulaire zitgroep Laos Leverbaar in vele opstellingen,  
stofkwaliteiten en kleuren. Nu zoals getoond € 2149,-.  
Afmeting 301x357x87 cm. Bijpassende hoofdsteun € 89,-.

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

Zitgroep Dafne met relaxmogelijkheid, is leverbaar in  
diverse uitvoeringen, lederkwaliteiten en kleuren.  
Meerprijs relaxfunctie vanaf € 665,- en hoofdsteun € 119,-. 

Bank Leiden Leverbaar met hoge of lage rug, in diverse  
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 2 zits Leiden 
met lage rug nu in leder vanaf € 999,- en in stof vanaf € 779,-. 
Tevens bijpassende fauteuil verkrijgbaar. 

Zitgroep Solaris Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. Als 3 zits vast vanaf € 1099,- en 3 zits met 
1 elektrische relax vanaf € 1539,-. Optionele hoofdsteun € 99,-. 
Afmeting 3 zits: 234x93x82 cm en 2 zits: 174x93x82 cm.

Setprijs voor

1849,-

In leder Vivre

3879,-

Zoals getoond

999,-

Nu voor

3269,-

In leder vanaf

999,-

3 zits met 1 relax

1539,-

Zoals getoond

2119,-

Zoals getoond

2149,-

Klant van de maand!

Gré Castricum



Relaxfauteuil Susanne  
Leverbaar in diverse mogelijk-
heden, stof- en lederkwaliteiten 
en kleuren. Manueel verstelbaar 
in stof vanaf € 699,-.

Relaxfauteuil Bern Leverbaar 
in diverse mogelijkheden, stof- 
en lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 1199,-.

Relaxfauteuil Arvid Leverbaar 
in diverse mogelijkheden, stof- 
en lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 2419,-.

Relaxfauteuil Gabriel Lever-
baar in diverse mogelijkheden, 
stof- en lederkwaliteiten en 
kleuren. Manueel verstelbaar  
in stof vanaf € 969,-.

Relaxfauteuil Oskar Lever-
baar in diverse mogelijkheden, 
stof- en lederkwaliteiten en 
kleuren. Elektrisch verstelbaar 
in leder vanaf € 769,-.

Relaxfauteuil Rens Leverbaar 
in diverse mogelijkheden, 
stof- en lederkwaliteiten en 
kleuren. Elektrisch verstelbaar 
in leder vanaf € 1289,-.

Relaxfauteuil Thore  
Leverbaar in diverse  
mogelijkheden, stof- en  
lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar in  
stof vanaf € 2279,-.

Relaxfauteuil Seline  
Leverbaar in diverse  
mogelijkheden, stof- en  
lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar in 
stof vanaf € 699,-.

echte
eyecatcher

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?

Elektrisch in leder

1099,-
Elektrisch in leder

1599,-

In leder vanaf

2375,-

Manueel in stof

499,-
Manueel in stof

799,-

In leder vanaf

2240,-

Elektrisch in leder

1099,-
Draaifauteuil in
leder vanaf

1449,-

comfort studio

Bekijk de film

1

2
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4

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 configurator 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 houtfineer
De Adatto modules zijn verkrijgbaar 
in echte lak (mat of hoogglans) en 
hoogwaardig fineer.

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

Configureer bij ons jouw droomkast!

adatto een modulair kastenconcept, waarbij jij je eigen kast geheel naar wens laat maken.Zondag 24 juni zijn wij geopend van 12.00 - 17.00 uur



90 dagen omruilgarantie
op matrassen*

Direct uit voorraad
leverbaar*

25 jaar garantie 
op veer- en framebreuk

Europese
productie

uniek High-low 
pocketveren systeem

voor een actieve ondersteuning

Upgrade nu naar 
een airflow topper! 
Tijdelijk voor 99 Euro

1190
140 x 200

1724

leverbaar in
7 trendy kleuren

1795
140 x 200

2595

introductie
Nu met 30%

korting

Ook leverbaar in de maten 160/180 en lengtematen 210

Ook leverbaar in de maten 160/180 en lengtematen 210 (hoofdbord Caro zoals afgebeeld, meerprijs +150)

Sunday 700S

Elektrisch verstelbaar

Sunday 700
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Kwaliteit en comfort
Elke Sunday Boxspring wordt vervaardigd van de beste 
materialen, zodat deze jarenlang meegaat. Sunday geeft 
maar liefst 25 jaar garantie op veer- en framebreuk. Daar 
bovenop krijg je tot 90 dagen omruilgarantie op Sunday 
matrassen*, zodat je altijd verzekerd bent van jarenlang  
slaapplezier. Kom langs en ervaar het zelf.

Sunday!
Zondag, een dag waarop even niks hoeft. Geen wekker,  
geen werk, geen stress. Gewoon ontspannen wakker worden  
en relaxed en fit aan de dag beginnen. “Voelde elke dag maar  
als een zondag’’ Precies met die gedachte hebben wij Sunday  
Boxsprings ontworpen, waarbij perfecte ondersteuning,  
uitstekende ventilatie en een ongeëvenaard ligcomfort  
resulteren in de ultieme slaapbeleving. Het is tijd voor Sunday!

Sunday Caro 800
Bij de Sunday 800 heb je de keuze uit 7 trendy kleuren en 3 type hoofdborden. 
Je kunt kiezen uit medium of stevig matrassen met unieke High-Low pockets. 
Daarnaast heb je de keuze uit 5 verschillende topdekmatrassen, waaronder de 
unieke Airflow topdekmatrassen met een kern van flexibele minipockets. Hier-
door is het topdek matras volledig ademend. In diverse afmetingen leverbaar. 
Elektrisch 160x200 van 3315,- voor € 2495,-. Meerprijs hoofdbord Caro € 150,-.

Sunday Luna 900
In diverse afmetingen leverbaar. Elektrisch 160x200  
van 3875,- € 2895,-. Meerprijs hoofdbord Luna € 150,-.

1790,-

Vlak 160x200 2485,-

Model Caro

Micropocket

Model Luna

Elektrisch

Model Indy

Aeroflow Topper

Potenset

Afstandsbediening

1990,-

Vlak 160x200 cm 
2725,- voor

Uitslapers
Deze boxspring oogt 
niet alleen royaal, 
maar slaapt ook heel 
royaal dankzij de 
matrassen met High-
Low pocketveren.  
De Sunday 800 is 
dan ook favoriet  
bij uitslapers.

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

2995,-

VoetenbordDekenkist

Koop kwaliteit voor
een voordelige prijs!

Jasmine 160x200 cm vlakke uitvoering

1995,-

Lenteweken
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

Belle boxspring 160x200 cm elektrische uitvoering.

cinderella boxspring van hoogwaardige kwaliteit en ook nog eens van eigen bodem.Zondag 24 juni zijn wij geopend van 12.00 - 17.00 uur



Maandag                      gesloten

Dinsdag 09:00 - 18:00 uur

Woensdag 09:00 - 18:00 uur

Donderdag 09:00 - 21:00 uur

Vrijdag  09:00 - 18:00 uur

Zaterdag  09:00 - 17:00 uur

Koopzondag  12:00 - 17:00 uurWWW.LUBBERSWONEN.NL

VOLG ONS OP

Kijk voor alle aanbiedingen, nieuwe producten  
en agendatips op lubberswonen.nl

De mooiste woonwinkel maart 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 Lubbers

De mooiste woonconcepten

Eerlijk en persoonlijk woonadvies 

Sterke binding met u als klant

Uitstekende en uitgebreide service

Gratis parkeren

Alles voor mooi wonen

3 + 2 zits voor

1260,-

Bank Julius Leverbaar in diverse  
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten
en kleuren. 3 zits: 214x96x92 cm en  

de 2 zits: 174x96x92 cm. 

Nu voor

179,-
Bank 180 cm

599,-
Eetkamerstoel Tiba Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren.  
Nu zoals getoond € 259,-. Eetkamerbank Tiba Leverbaar in diverse afmetingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu op 180 cm breed vanaf € 599,-. 

Fauteuil Pari Leverbaar in 
diverse kleuren stof.

diverse
kleuren

Lenteweken

Zondag 24 juni zijn wij geopend van 12.00 - 17.00 uur


