
D E S I G N S O FA “A K R O N ”
_________________________

3-Zits met carré-stiksel

in rugkussens. In stof vanaf

1299,-

1199,-
Optioneel: hoofdsteunen

introductie-prijs

N E W
collect ion KORTING

-100,-
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449,- 
al vanaf

FAU T E U I L “G R AT Z ”
Mogelijk in uni- of duo bekleding. Combineer voor- en achterzijde vanaf 4 49,-

B O E K E N K A S T “ L A N A I ” 
80 x 190 cm 599,-

c o l l e c t i o n

“ O T T A ”

• Combinatie van tramwood met witgelakte fronten
 • Metalen frame • Push-to-open systeem • LED-verlichting W W W . X O O O N . C O M

in veel
stof- en

ledersoorten
breedte
275 cm

in vele
elementen
leverbaar

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

in veel
stofsoorten
en kleuren

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

D E S I G N H O E K S O FA “ L I M A”
Hoogwaardig zitcomfort door toepassing van koudschuim. 

Bestaande uit 3 elementen. In stof vanaf 1897,-
Mogelijk in uni- of duo bekleding. In microleder Corsica (stofgroep 15) 2397,-  (afgebeeld)

A R M S TO E L “ K A N E ” in mikrovezelstof Kibo. In 3 kleuren 199,-  179,- 

TA F E L “CO LO M B O”  blad in massief eiken of kikarhout. Ø 130 cm 999,- 

Ø 150 cm 1099,- (zoals afgebeeld)  |  Ovaal 200 x 120 1099,- 



W W W . X O O O N . C O M

KORTING

-20,-

A R M S TO E L “ K A N E ” in mikrovezelstof Kibo. In 3 kleuren 199,-  179,- 

TA F E L “CO LO M B O”  blad in massief eiken of kikarhout. Ø 130 cm 999,- 

Ø 150 cm 1099,- (zoals afgebeeld)  |  Ovaal 200 x 120 1099,- 

1099,- 

B E T A A L B A A R

D E S I G N
A R M S TO E L “ K A N E ”
_________________________

Keuze uit 3 kleuren

199,-

179,-

onderdeel
van een
collectie

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

WOENSDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12 .00 - 17.00



Stoer design
warme uitstraling

2-zits Zembla
in stof vanaf

€ 799

Best Buy

Highboard 
120cm breed

€ 1299

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  3 standaardpoten
• Optioneel designpoot (meerprijs € 100)
• Optioneel pocketvering (meerprijs € 100)
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Zembla

Lowboard Prato
170cm

€ 699

*  Bij besteding van € 1750 of meer: gratis fauteuil Angelica  
t.w.v. € 399 Kies zelf je stof en kleur uit groep 1.

Gratis
Angelica 
fauteuil*

Nú

t.w.v. 

€ 399

WOENSDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12 .00 - 17.00



Prato
Wie zich wil onderdompelen in een smaakvol en industrieel 
interieur, zal op slag verliefd zijn op de Prato collectie. Stuk voor 
stuk biedt deze collectie meubels die zich kenmerken door een 
strak lijnenspel en een stoer design. De poten en greeploze 
deuren maken van Prato een opvallend moderne collectie 
en het fraaie acaciahout zorgt dan weer voor een warme 
uitstraling. Wedden dat je meteen overstag gaat?

Fauteuil Carola 
met hoge rugleuning 
in stof vanaf

€ 699

Combineer 
een strak  

design met 
warme  
kleuren

Dressoir Prato
240cm

€ 1199

Best Buy

2-ZITS ZEMBLA in stof vanaf € 799 (afgebeeld in stof Secillia) | in leder vanaf € 1399 
SALONTAFEL, set van 2 € 349 | LOWBOARD met ledverlichting 170cm € 699
ook verkrijgbaar in: 140cm |  HIGHBOARD 120cm breed € 1299 | BERGKAST met 
ledverlichting 100cm breed € 1199 | FAUTEUIL CAROLA met hoge rugleuning in stof 
vanaf € 699 (afgebeeld in Corsica Microleder) | in leder vanaf € 949 | met lage rugleuning 
in stof vanaf € 649 | in leder vanaf € 899 | keuze uit rvs kleur of zwart metalen onderstel
POEF in stof vanaf € 329 | in leder vanaf € 429 | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99
in leder vanaf € 169 | DRESSOIR 240cm € 1199 | ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm

Bergkast Prato
100cm breed

€ 1199

KOOPZONDAG 11 NOVEMBER OPEN VAN 12 .00 - 17.00 WOENSDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12 .00 - 17.00



Stressless® Sunrise-modellen

1.495,–!vanaf
eur*

Stressless® Sunrise met Signature-onderstel

bijv. Stressless® Sunrise (M)  
met Classic-onderstel incl.  
voetenbank in leer 'Batick‘  
slechts eur 1.495,–*  
i.p.v. eur 1.995,–**

Stressless® Sunrise nu in alle kleuren,
bekleding- en onderstelvarianten te-
gen aantrekkelijke voordelige prijzen.

BalanceAdapt™

10 jaar 
garantie1

op stalen frames

en de interne
functies

Keuze uit meer dan 160 kleuren/ bekledingen en in 3 verschillende maten (S, M, L).  
Actie geldig van 01-10 t/m 30-11-2018 * Actie adviesprijs van de fabrikant   
** Originele adviesprijs van de fabrikantstressless.nl

Eindelijk Stressless®

*Garantie geldig op alle Stressless®-  
fauteuils en banken, bij registratie op 
stressless.nl/garantie. Tevens 5 jaar  

garantie op alle elektrische  
onderdelen en 2 jaar  
garantie op de accu.

Goed moment om binnen te stappen in de sfeervolle erkerwoning van 

Marieke Molenkamp (25) en Daniël van Delden (27). ,,We hebben de laat-

ste meubels van Lubbers Wonen & Slapen gisteren geleverd gekregen’’, 

vertelt Marieke opgetogen. Nu zijn ze compleet in het huis dat ze afgelo-

pen maart betrokken. ,,Voorlopig dan’’, vult Daniël aan. ,,We zijn bewust 

wat voorzichtig geweest met het kopen van meubelen, wilden eerst eens 

zien hoe alles uitkwam en wat het met de ruimte zou doen.’’

Bij die eerste aankopen twee fauteuils, de eetkamertafel en een kast. ,,De 

fauteuils kwamen als laatste. Zijn we erg blij mee’’, stelt Daniël. Ze hadden 

al veel van de meubels op internet gezien. ,,Maar die merken vonden we 

ook allemaal bij Lubbers Wonen & Slapen’’, vervolgt Marieke. ,,Dan kopen 

we dat liever lokaal, dat voelt beter dan alles van ver te laten komen. 

Bovendien konden we het nu echt even zien en aanvoelen.’’

Als echte Heemskerkse was ze al bekend met de winkel van Lubbers 

Wonen & Slapen, maar dat geldt voor Daniël zeker niet. Hij komt uit Hou-

ten. De vonk sloeg over tijdens een vakantie in Frankrijk, vertelt Marieke. 

,,We hebben elkaar acht jaar geleden ontmoet in Taizé, een heel klein 

dorpje iets ten noorden van Mâcon in de Bourgogne. We leerden elkaar 

kennen via een gezamenlijke vriend.’’

Het stel trok eerst naar Haarlem. ,,Daar hebben we drie jaar gewoond’’, 

stelt Daniël. ,,Marieke studeerde daar, dus dat was best makkelijk. Maar 

we wilden uiteindelijk toch iets anders. Een huis met een tuin, want die 

hadden we niet. En een huis met karakter, dat sprak ons allebei aan.’’

Maar Beverwijk had niet de bijzondere voorkeur van Daniël, tenzij het in 

de bomenbuurt was. Marieke: ,,En precies daar vonden we dit huis. Mooie 

woning uit de jaren dertig, met karakter, erker én tuin. Daarmee kregen 

we hier veel meer huis voor hetzelfde geld. Daarom was de keuze niet zo 

moeilijk en we zijn er heel blij mee.’’

Voor haar werk moet ze inmiddels zelf terug naar Haarlem, maar dat maakt 

Marieke niet uit. ,,Ik sta voor de klas in groep zes van een basisschool, en 

dat ritje heb ik er dagelijks graag voor over.’’ Daniël pendelt iets verder, 

namelijk naar Wognum. NA zijn studie bestuurskunde kwam hij terecht 

bij de gemeente Wognum, die zetelt in het oude pand van DSB-tycoon 

Dirk Scheringa.,,Dat is nu het gemeentehuis geworden. Zitten we prima.’’

Maar dat laatste, stellen ze met een knipoog, doen ze inmiddels thuis ook.

VAN DEKLANT MARIEKE MOLENKAMP EN 
DANIËL VAN DELDEN



Keuze uit meer dan 160 kleuren/ bekledingen en in 3 verschillende maten (S, M, L).  
Actie geldig van 01-10 t/m 30-11-2018 * Actie adviesprijs van de fabrikant   
** Originele adviesprijs van de fabrikant

WOENSDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12 .00 - 17.00

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

Het binnenwerk van de matras bestaat uit 
een 6slags pocketvering met 500 veren per 
m2. De afdeklagen bestaan uit koud of traag
schuim 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 uw 
droom boxspring helemaal compleet.

Cinderella boxspringlijn

En u kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen  
om uw boxspring uit te breiden met een  
bijpassend voetbord, in en uitstapverlichting,  
diverse nachtkastjes of een dekenkist.

comfortabel
liggen

VoetenbordDekenkist

Luxe afwerking van uw boxspring

Belle 160x200 cm elektrisch 
nu vanaf

2995,-

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

van eigen 
bodem

Boxsprings

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

Jasmine boxspring 
160x200 cm vlakke uitvoering.

Koop kwaliteit voor
een vrolijk prijsje!

Nu vanaf

1995,-

Hallo lente!



Stijl!
Creeër uw eigen
bank bij uw

Hoekbank Cyra Moderne elementenbank
met comfortabele hoofdsteunverstelling. Nu
in leder € 3879,-. Meerprijs elektrische relax-
functievanaf € 399,-. Leverbaar in enorm veel

opstellingen, lederkwaliteiten en kleuren.

Zoals getoond

3879,-

1899,-
Zoals getoond

Hoekopstelling Chelsy Stel zelf uw ideale

relaxbank samen. Keuze uit verschillende

elementen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

Nu zoals afgebeeld in stof € 1899,- exclusief

hoofdsteunen. Let op: de hoofdsteunen,

schuiflade en voetenbank zijn optioneel

WOENSDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12 .00 - 17.00
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Openingstijden: ma gesloten • di, wo en vrij 9:00-18:00 uur • do van 9:00-21:00 uur • za 9:00-17:00 uur

Gerrit van Assendelftstraat 3 • Heemskerk • Tel 0251 232813

Deskundig advies:
Wij geven u deskundig advies en voorlichting over 
de verschillende kwaliteiten en mogelijkheden.

GRATIS bezorging binnen ons foldergebied:
Komt u naar ons, dan komen wij naar u!

Erkend CBW-lid:
Uitgebreide garantie.

Gratis parkeren.
BEZOEK ONZE
WEBWINKEL

L A AGST E  PR I JSG A R A NT I E
Vindt u binnen 2 weken na aankoop hetzelfde product in een andere winkel tegen een lagere prijs, ontvangt u van ons het verschil terug.


