
Susanne

Leverbaar in

diverse stof-.

lederkwa liteiten,

kleuren en

pootmogelijkheden.

Manueel verstelbaar

in stol vanal e699,- in

leder vanal e 899,-.

Elektriseh verstelbaar in

stol vanal e 899,-

in leder vanal e 1199,-.

Relaxfauteuil

EetkamerbankTiba

Leverbaar in diverse

almetingen, stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.

Nu op 180 em breed.

Eetkamerstoel Wira

Met zwart stalen Irame

leverbaar in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.
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Fauteuil Pari

Leverbaar in diverse kleuren stol.

Bank Leiden

Leverbaar met hoge 01 lage rug, in diverse

opstellingen, stof-. lederkwaliteiten en kleuren.

2 zits Leiden met lage rug nu in leder vanal e 1009,

en in stol vanal e 799,-. Tevens bijpassende lauteuil

verkrijgbaar.



•• •••
Super comfortabele tijdloze bankenserie Tesla

Deze bank kun je preeies samenstellen zoals je wilt. Leverbaar in diverse

opstellingen, stof-. lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 + 2 zits bank Tesla rug hoog

leverbaar vanal G1798,-. Hoekopstelling Tesla rug laag zoals getoond G2499,-.

2,5 zits in stol Osbourne met hoge rug G 1099,-.

Leverbaar in diverse

opstellingen, stof-.

lederkwaliteiten

en kleuren. 3 zits:

214x96x92 em en

2 zits: 174x96x92 em. I
Setpri]s van
1260,- nu voor

1099~-

Zitgroep Brandon

Leverbaar in diverse

almetingen, stot-.

lederkwaliteiten en

kleuren. 2,5 + 2 zit.

Ook leverbaar

als lauteuil, rug laag in

leder G646,-. I
Rug laag,

1829> Hoekbank Loredo

Leverbaar in diverse opstellingen, stot-. lederkwaliteiten en kleuren.

Nu als hoekopstelling zoals getoond G1799,-.



Eetkamertafel Dokkum

Leverbaar in diverse

almetingen en kleuren.

Eiken blad met metalen

onderstel in diverse

kleuren.

Eetkamerbank Daan

Leverbaar in diverse stol,- lederkwaliteiten en kleuren.

Eetkamerstoel Faja

Uitgevoerd met oud stalen poot. tegen meerprijs

leverbaar met vierkante poot 01wielen. Leverbaar in

diverse stol- en lederkwaliteiten, in stol Torrero.

Eetkamerstoel Soho

Leverbaar in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.

Eetkamertafel Tamara

Met rustiek eiken blad met parket inleg en stalen

onderstel is leverbaar in diverse almetingen en

kleuren. Zoals getoond, 150 em rend. nu e 1795,-.

Reeds leverbaar vanal e 1269,- (110 em rond).



EetkamerstoelOlme

Uitgevoerd met oud stalen poot en wielen, leverbaar

in diverse stol- en lederkwaliteiten, in Taurus leder

(vierkante poot tegen meerprijs).

Fauteuil Gerco

Leverbaar met hoge 01lage rug in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.

Design stoel Lex

Leverbaar in diverse stof-. lederkwaliten en kleuren.

Eetkamerstoel Mooz

Leverbaar in 3 kleuren stol.

Eetkamerstoel Gretha

Met zwart stalen Irame, is leverbaar in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren. Zoals getoond e 299,-,

reeds verkrijgbaar vanal e 269,-.

Eetkamerstoel Suze

Met stalen frame. verkrijgbaar in diverse kleuren.

Stoel is leverbaar in diverse stof-. lederkwaliteiten en

kleuren.



Zitgroep Solaris

Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-. leder

kwaliteiten en kleuren. Als 3 zits vast vanal

e 1099,- en 3 zits met 1elektrisehe relax vanal

e1539,-. Optionele hooldsteun e99,-. ~ 9]1
Afmeting 3 zits:

234x93x82 em en

2 zits: 174x93x82 em.

Hoekbank Patrick

Leverbaar in diverse opstellingen, stot-. lederkwaliteiten en kleuren. Opstelling zoals

getoond met 2 elektrisehe luneties e 2389,-, hoekopstelling zonder elektrisehe

lunetie e 1579,-.



Relaxfauteuil Rens

Leverbaar in diverse stot-. lederkwaliteiten en

kleuren. Manueel verstelbaar: in stol vanal e 899,-,

in leder vanal e 999,-. Elektrisch

verstelbaar met 2 motoren: .....-------.

IVSangafg~_in stol vanal e1179,-,

in leder vanal e 1299,-.

Relaxfauteuil Hamburg

Op draaivoet en

leverbaar in diverse

uitvoeringen, stof-. leder

kwaliteiten en kleuren.

Manueel verstelbaar met

gasdrukveer.

Relaxfauteuil Oskar

Leverbaar in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.

Manueel verstelbaar in stol

vanal e499,-. Elektrisch

verstelbaar met 1 motor en

141n stgOfVgana~f_opstahulp in stol vanal e749,-

en in vanal leder e979,-.

Relaxfauteuil Nexus

Leverbaar in 6 ergonomie maten, met een

ruime keuze uit voeten en in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.

Manueel verstelbaar in

stol vanal e 1569,-,

en in leder e 1659,-.

Stoe en
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 Bern

Leverbaar in diverse stot-. lederkwaliteiten en

kleuren. In stol met manuele verstelling nu

vanal e 999,-, in leder e 1399,-.

Elektrisch verstelbaar in

stol vanal e1299,-, in

leder vanal e 1599,-.

Relaxfauteuil Caen

Relaxlauteuil Coen is manueel

01elekrisch verstelbaar.

Leverbaar in diverse stof-.

lederkwaliteiten en kleuren.

Relaxfauteuil Kristel

Manueel verstelbaar in stol vanal e829,-,

in leder vanal e899,-, elektrisch

verstelbaar in stol

vanal e 1099,-, elektrisch

verstelbaar in leder

vanal e 1199,-.

Relaxfauteuil Erasmus

Leverbaar in diverse stof-. lederkwaliteiten

en kleuren. Manueel verstelbaar in stol

vanal e 1199,- en in leder vanal e 1493,-.

Elektrisch verstelbaar in

Iv1a1nafgg~_stol vanal e 1699,- en in

leder vanal e 1999,-.



1<lant van de
Het geluk straalt er vanaf bij Richard Jongejans (24) en Lisanne

van Duivenvoorde (24). Net zes weken woont het Heemskerkse

stel samen in hun prachtige tussenwoning. Ander huis, nieuwe

meubels en stapelverliefd.

Dat zijn Richard en Lisanne trouwens al een

tijdje, bekennen ze lachend. Ais je het hebt

over jeugdliefdes, dan zijn zij het bewijs. "We

zijn al bijna elf jaar samen, kregen verkering

toen we dertien waren", vertelt Lisanne. Dat

gebeurde op het Clusius College. "In het eer

ste jaar zaten we meteen bij elkaar in de klas.

Een half jaar later hadden we verkering."

Het duurde daarna dus nog wei even voor ze

eindelijk samen onder een dak konden wonen.

"We hebben heel lang gezocht", stelt Richard.

"Want het vinden van een huis bleek toch nog

heellastig. Nadat Lisanne was geslaagd zijn we

echt serieus gaan kijken en uiteindelijk vonden

we dit huis. Zijn we erg blij mee."

En die eerste zes weken? Die zijn best om

gevlogen. "Het bevalt tot nu toe hartstikke

goed", zegt Richard lachend. Lisanne vond

de stap toch wei een dingetje. .Jk vond het

echt vreemd dat ik het ouderlijk huis uit ging.

Daar heb ik m'n heIe leven gewoond." Het is

een stap, geeft Richard toe. "Maar ik had geen

moeite met wennen." Over het lastigste van sa

menwonen zijn ze het roerend eens. .Elke dag

weer iets te eten verzinnen. Da'secht lastig."

Klein voordeel: ze zijn wei met dezelfde smaak

grootgebracht. De ouders van Richard drijven

de groentezaak van Jongejans in het centrum

van Heemskerk. "En mijn vader werkt bij Van

der Lem, de groothandel in groente waar de

vader van Richard zijn groente weer haalt".

1IW-f;(~dfJ~
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zegt Lisanne. "Dus ja, we zijn allebei gek op

groente."

Ais het om meubels gaat, zitten ze ook op de

zelfde lijn. Een bezoekje aan Lubbers Wonen &

Slapen was voldoende voor een bijna comple

te huisraad. "De eettafel, stoelen, keukenkast,

televisiemeubel, bank, bed, tafeltjes, verlich

ting", somt Lisanne op. .Allemaal bij Lubbers

Wonen & Slapen vandaan."

Dat is geen toeval, want als kinderen van echte

Heemskerkers wisten ouders en familie ook al

de weg te vinden naar de meubelzaak. Lisanne

lacht. "Mijn opa en oma, onze ouders, mijn

broer, ooms en tantes. Nee, het was niet moei

lijk." Richard: "We liepen de winkel binnen en

we waren eigenlijk ook in een keer klaar."

Hij werkt nu al zeven jaar bij lata Steel als

onderhoudsmonteur. .Jk kom op het heIe

bedrijf, heel afwisselend." Lisanne studeerde

verpleegkunde en werkt nu bij Heliomare.

Samen hebben ze twee passies. Reizen en fiet

sen. Over de drie weken die ze doorbrachten

in Canada kunnen ze blijven vertellen. "Zo'n

geweldig mooi land." Maar over fietsen ook.

Vooral Richard is fanatiek. "De Amstel Gold

Race rijd ik met vrienden elk jaar. Maar ook

de Franse co Is. D Galibier, de Mont Ventoux,

de Croix de Fer, de Alpe d'Hues en in Italie de

Stelvio. Mooie klimmen." Lisanne schiet in de

lach. "Misschien kan ik dat ooit ook, maar zo

ver ben ik nog niet."

ZONDAG 20 JANUARI GEOPEND VAN 12:00 -17:00 UUR

1<ljk voor aile aanbiedingen, nleuwe producten en

agendatlps op lubberswonen.nl

www.lubberswonen.nl

LUBBERS
WONEN & SLAPEN

VOLG ONS OP
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Koopzondag

gesloten

09:00 18:00 uur

09:00 18:00 uur

09:00 21:00 uur

09:00 18:00 uur

09:00 17:00 uur

12:00 17:00 uur

De mooiste
woonwinkel
• De mooiste woonconcepten

• Eerlijk en persoonlijk woonadvies

• Sterke binding met u als klant

• Uitstekende en uitgebreide service

• Gratis parkeren

• Alles voor mooi wonen

~ Leverbaar in

'vt/ diverse kleuren

EDj Verschillende

.. , opsteilingen mcqeliik

De mooiste woonwinkel januari 2019. Aile genoemde aanbiedingsprijzen gelden

tot 14 dagen na verspreiding van deze folder. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten

voorbehouden. ®2019 VME Nederland sv. Aile genoemde prijzen in euro's.

* vraag in de winkel naar de voorwaarden .
Ervaar het zelf bij Lubbers
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