
Hoekopstelling Chelsy 

Keuze uit verschillende elementen, stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. Nu zoals afgebeeld 

in stof € 1899,- exclusief hoofdsteunen. 

lubberswonen.nl

299,-
vanaf

Fauteuil Gerco

Leverbaar in diverse kleuren, 

stof- en lederkwaliteiten en met 

hoge of lage rug.

Eetkamerbank Tiba

Leverbaar in diverse kleuren, 

stof- en lederkwaliteiten. 

Getoond model: 

180 cm breed. 599,-
vanaf

1899,-
vanaf

899,-
in leder vanaf

Relaxfauteuil Susanne  

Manueel verstelbaar in stof vanaf € 730,- 

en in leder vanaf € 899,-.  

Elektrisch verstelbaar in 

stof vanaf € 999,- en in 

leder vanaf € 1189,-.
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Hoekbank Arla

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, leder - 

kwaliteiten en kleuren. Verkrijgbaar al vanaf € 1.799,-  

(zoals afgebeeld € 1.899,-).

Bank Leiden

Leverbaar met hoge of lage rug, in diverse opstellingen, 

stof- en lederkwaliteiten en kleuren. Ook bijpassende fauteuil 

verkrijgbaar. 3-zits (207x86x86), 2,5-zits (177x86x86). 2 zits 

(147x86x86), lage rug in stof vanaf € 799,-. Nu in leder: 1799,-
vanaf

999,-
vanaf

3 + 2 zits bank Julius

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, leder-

kwaliteiten en kleuren. Nu als 3 zits (214x96x92) 

en 2 zits (174x96x92), zoals getoond:
1260,-
nu

3299,-
vanafFauteuil Pari

Leverbaar in diverse 

kleuren. Getoond model:

Eetkamerstoel Faja

Uitgevoerd met oud stalen poot, 

tegen meerprijs verkrijgbaar met 

vierkante poot of wielen. Lever-

baar in diverse stof- en leder-

kwaliteiten, in stof Torrero nu: 

 

179,-
nu

179,-
vanaf

Hoekbank Valencia

Leverbaar in diverse opstellingen, stofkwaliteiten en kleuren, hoekbank afmeting 310x184x88 cm. 

Relaxfauteuil Guus  Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, kleuren en keuzemogelijkheden. 

Manueel verstelbaar in stof vanaf € 1279,- en in leder vanaf € 1589,-.

Hoekbank Square

Stijlvolle eigentijdse hoekbank, ook leverbaar in diverse andere opstellingen, stof- en 

lederkwaliteiten en kleuren. Maak je keuze uit verschillende zitvullingen en pootsoorten.

1499,-
hoekbank vanaf

Eetkamertafel Tamara

Rustiek eiken blad met parketinleg en stalen 

onderstel. Leverbaar in diverse afmetingen 

en kleuren vanaf € 1269,- 

(Ø 110 cm). 

Zoals getoond, Ø 150 cm:  

 
1795,-
nu

Hoekbank Minnesota 

Zoals getoond in mixed leder € 2999,- excl. sierkussens. 

Als 3-zits hoek, 2,5-zits in mixed leder € 2449,-. 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, kleuren en 

opstellingen 295/373x90x83 cm. 
2499,-
vanaf



Eetkamerstoel Wira

Met zwart stalen frame 

leverbaar in diverse stof,- 

lederkwaliteiten en kleuren. 279,-
vanafEetkamerstoel Mooz 

Leverbaar in 3 kleuren stof.

Getoond model:
189,-
nu

Eetkamerstoel Tommy

Uitgevoerd met oud stalen poot 

en wielen, leverbaar in diverse 

stof- en lederkwaliteiten.  

  

299,-
vanaf

Eetkamerstoel Gretha

Met zwart stalen frame leverbaar 

in diverse stof,- lederkwaliteiten 

en kleuren.

Eetkamerstoel Suze

Met stalen frame, verkrijgbaar  

in diverse kleuren, stof-  en 

leder-kwaliteiten en kleuren.
269,-
vanaf

249,-
nu

Stoel Otis 

Moderne stoel met 

stalen poten. Leverbaar 

in 3 kleuren stof.  

Nu voor slechts 139,-
nu

Kastenwand Adillo

Een modulair kastenconcept met de mogelijkheid om je eigen kast geheel 

naar je eigen wensen te laten maken.
3499,-
wandopstelling vanaf

Bekijk de film

ADATTO
MOVIE

ADILLO
MOVIE

Dat compromis, dat werd Zaandijk. Zeven 
jaar woonden ze met plezier in het redelijk 
pittoreske dorpje aan de Zaan, maar uitein-
delijk kroop het bloed bij Jolanda toch waar 
het niet gaan kon. Dochter Tessa – nu 20 
– was destijds twee jaar. ,,Als we nog naar 
Heemskerk wilden, moesten we het op dat 
moment doen, voordat ze naar school zou 
gaan’’, vertelt Jolanda. De woning in Zaandijk 
was leuk, vervolgt ze. ,,Maar hier zit ik toch 
wat dichter bij mijn familie.’’
Ed is inmiddels geen ‘ezel’ geworden, maar 
heeft het wel naar zijn zin in het dorp. ,,Als 
je trouwt met een Heemskerkse, dan weet 
je wat de gevolgen zijn’’, zegt hij lachend. 
,,Maar het bevalt me hier echt hartstikke 
goed.’’
De woning werd door hem flink onderhan-
den genomen. ,,Alles is anders. Eigenlijk is 
er alleen één kast blijven staan. Zelfs de trap 

hebben we gedraaid.’’ Ze hadden in dat op-
zicht wel een flink voordeel bij het betrekken 
van het huis. ,,Op het moment dat het huis 
werd verkocht, was er al een vergunning 

afgegeven voor een uitbouw. Daar hebben we 
wel gebruik van gemaakt.’’
Na zoveel jaar werd het ook wel weer tijd voor 
wat nieuws in de woonkamer. Bij Lubbers 
 Wonen & Slapen vonden Ed en Jolanda een 
fraaie bank. ,,Een snelle aankoop’’, omschrijft 
Jolanda die actie. ,,Er moest echt iets nieuws 
komen, want die oude, daar waren we hele-
maal klaar mee.’’ Ze bezochten welgeteld één 
winkel. ,,Lubbers Wonen & Slapen was de 
eerste en uiteindelijk ook de enige. We wisten 
wat we wilden en stonden eigenlijk ook zo 
weer buiten.’’
Het was de eerste aankoop van het gezin bij 
Lubbers Wonen & Slapen. ,,Tenminste, dat 

Zij is een echte Heemskerkse, hij een Zaankanter. Aanvankelijk zochten ze volgens 
goed Hollands gebruik het compromis, maar inmiddels wonen Ed (49) en Jolanda (51) 
van Langelaar alweer achttien jaar in hun fraai uitgebouwde woning in Heemskerk.

" We wisten wat we wilden 
en stonden eigenlijk ook 
zo weer buiten.’’

denken we’’, zegt Ed peinzend. ,,Maar 
deze aankoop bevalt ons in ieder geval 
prima. We zijn er heel blij mee.’’ Geldt ook 
voor hun zoon Kaj (16), die nu vaak het rijk 
alleen heeft. ,,Tessa studeert inmiddels 
diergeneeskunde in Utrecht, waar ze ook 
doordeweeks verblijft.’’
Kaj houdt Ed ook nog betrokken bij het 
voetballen, waar hij zelf ook jarenlang actief 
in was. ,,Eerste op het veld en later in de 
zaal. Maar daar ben ik twee jaar geleden 
mee gestopt. Nu ga ik lekker kijken bij Kaj, 
die bij ADO in het eerste van de JO17 speelt. 
Kan ik echt van genieten.’’ Bij de oudste 
voetbalclub van Heemskerk is hij ook nog 
actief als bestuurslid. ,,Ik ben nu voor het 
zevende jaar werkzaam als secretaris, en 
ook dat met veel plezier.’’

Klant van de maand!

Ed en Jolanda van Langelaar



Relaxfauteuil Oskar 

Leverbaar in diverse stof-, en lederkwalitei-

ten en kleuren. Manueel verstelbaar: in stof 

vanaf € 499,- in leder vanaf 

€ 749,- Elektrisch verstelbaar 

met 1 motor en opstahulp: 

in stof vanaf € 899,- in leder 

vanaf € 999,-
499,-
vanaf

Relaxfauteuil Rens 

Leverbaar in diverse stof- en 

lederkwaliteiten en kleuren. 

Manueel verstelbaar: in stof 

vanaf € 899,- in leder vanaf  

€ 999,-. Elektrisch verstelbaar 

met 2 motoren: in stof vanaf 

€ 1179,-, in leder vanaf € 1299,-.
899,-
vanaf

Relaxfauteuil Bern 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren. In stof met manuele verstelling nu vanaf 

€ 999,- in leder € 1399,- 

elektrisch verstelbaar in 

stof vanaf € 1299,-. 999,-
vanaf

Relaxfauteuil Figo

Leverbaar in diverse mogelijkheden stof-, en leder- 

kwaliteiten en kleuren. Manueel verstelbaar: in stof vanaf 

€ 949,- in leder van € 1149,-

Elektrisch verstelbaar 3 motoren: 

in stof vanaf € 1279,- in leder 

vanaf € 1489,-.

Relaxfauteuil Lucy

Leverbaar in diverse stof-, 

lederkwaliteiten en kleuren. 

Manueel verstelbaar in stof 

vanaf € 1399,- en in leder 

€ 1499,-.
949,-
vanaf

1499,-
in leder vanaf

1539,-
nu

3269,-
zoals getoond

Zitgroep Solaris

Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. Als 3 zits vast vanaf € 1099,- en 3 zits met 

1 elektrische relax vanaf € 1539,-. Optionele hoofd-

steun € 99,-. Afmeting 3 zits: 234x93x82 cm en 2 zits: 

174x93x82 cm. 3 zits met 1 relax nu:

Eetkamerbank Dafne

Met relaxmogelijkheid, is leverbaar in diverse uitvoeringen, 

lederkwaliteiten en kleuren. Meerprijs relaxfunctie vanaf  

€ 665,- en hoofdsteun € 119,-.

1299,-
in leder vanaf

Stoelen
dans!

Niks is zo lekker als thuiskomen  

na een lange dag werken en 

neerploffen op jouw relaxfauteuil! 

Ontspannen met de benen 

omhoog. Er is altijd een relaxfauteuil 

die bij je past. Welke stoel kies jij?

Relaxfauteuil Seline 

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, 

kleuren en poten. Manueel verstelbaar:  in stof 

vanaf € 699,- en in leder vanaf € 899,- 

elektrisch verstelbaar: 

in stof vanaf € 999,- en 

in leder vanaf € 1199,- 699,-
vanaf

Relaxfauteuil Hamburg 

Relaxfauteuil Hamburg. 

Op draaivoet en leverbaar 

in diverse uitvoeringen, 

stof-, lederkwaliteiten en 

kleuren. Manueel verstel-

baar met gasdrukveer. 1899,-
in leder

Relaxfauteuil Erasmus

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. Manueel verstelbaar in stof 

vanaf € 1199,- en in leder vanaf € 1493,-. 

Elektrisch verstelbaar in 

stof vanaf € 1699,- en in 

leder vanaf € 1999,-. 1199,-
vanaf

Draaifauteuil Square

Keuze uit schotelvoet of kruisvoet. Leverbaar in 2 verschillende rughoogtes 

en in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

Elektrisch 
verstelbaar



De mooiste woonwinkel augustus 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

ZONDAG 7 OKTOBER OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR!

Ervaar het zelf bij Carré

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 uur

www.lubberswonen.nl

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

VOLG ONS OP

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

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 gele-

verd 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.

Boxsprings

van eigen
bodem

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

Belle boxspring 160x200 cm elektrische uitvoering. 2995,-
nu vanaf

1995,-
160x200 cm vlak

Jasmine boxspring 160x200 cm vlakke uitvoering.


