ZONDAG 20 JANUARI OPEN 12:00 – 17:00 UUR

Woonkrant januari 2019
Lubbers wonen & slapen

Winter
woonkrant

Hoekbank Pascal
Keuze uit verschillende ruggen en armen,
is leverbaar in diverse opstellingen,

Klant van de

maand!

stof- en lederkwaliteiten en kleuren.

Zoals getoond in stof

P6

Sale
JANUARI

2499,NU HEEL VEEL
TOONZAALMODELLEN
VOOR
MET DE
KORTINGEN
HELFT VAN
DE
TOTPRIJS!
70%!

lubberswonen.nl

Slimme koop
Eetkamerstoel Suze

Bank Leiden Leverbaar met hoge of lage rug, in

Met stalen frame, verkrijgbaar in diverse kleuren, is
leverbaar in diverse stof,lederkwaliteiten en kleuren.

Zoals getoond

249,-

diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en

Hoekbank Patrick

Zoals getoond

Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en

2389,-

kleuren. Opstelling zoals getoond met 2 elektrische functies
€ 2389,-, hoekopstelling zonder elektrische functie € 1579,-.

kleuren. 2 zits Leiden met lage rug nu in leder vanaf
€ 1009,- en in stof vanaf € 799,- Tevens bijpassende
fauteuil verkrijgbaar.

in leder vanaf

1009,-

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

Sale

Bank Julius Leverbaar in diverse
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten
en kleuren. 3 zits: 214x96x92 cm en
de 2 zits: 174x96x92 cm.

1099,3 + 2 zits van 1260,- nu voor:

Sale

Sale

Hoekbank Cyra Moderne elementenbank
met comfortabele hoofdsteunverstelling.
Nu in leder € 3879,-. Meerprijs elektrische
relaxfunctie vanaf € 399,-.
Leverbaar in enorm veel opstellingen,
lederkwaliteiten en kleuren.

3879,Nu in leder vanaf:

Zitgroep Genua Leverbaar in diverse
stof, lederkwaliteiten en kleuren.
Als 3 hoek 2,5 zits zoals getoond nu
voor € 2899,- Als 3 zits in trendy stof
nu € 1399,-.

Zoals getoond

Zitgroep Deon
Met relaxmogelijkheid, is leverbaar in diverse uitvoeringen,
stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

Vanaf

1995,-

Eetkamerbank Tiba
Leverbaar in diverse afmetingen,
stof-, lederkwaliteiten en kleuren.
Nu op 180 cm breed.

één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit!

Vanaf

599,-

2899,-

design studio adatto

Blij worden?

You design

we create

Kies voor een modulair
kastenconcept met de
mogelijkheid om je
eigen kast geheel naar

Een modulair kastenconcept met de

je eigen wensen te

mogelijkheid om je eigen kast geheel

laten maken.

naar je eigen wensen te laten maken.
Relaxfauteuil Oskar

Relaxfauteuil Hamburg
Kristel

Relaxfauteuil Rens

Een mooi vormgegeven kast die een

Leverbaar in diverse stof-, en lederkwaliteiten

Op
draaivoet
en leverbaar
Manueel
verstelbaar
in stof vanaf

Leverbaar in diverse stof- en leder-

en kleuren. Manueel verstelbaar: in stof

kwaliteiten en kleuren. Manueel

tijdloos design uitstraalt. Door de

in
diverseinuitvoeringen,
€ 829,-,
leder vanaf € 899,-,

vanaf € 499,- in leder vanaf € 749,-

stof-,
lederverstelbaar
kwaliteiten in
enstof
elektrisch

Elektrisch verstelbaar met 1 motor
en opstahulp: in stof vanaf € 749,in leder vanaf € 979,-

Vanaf

499,-

kleuren.
Manueel
verstelbaar
vanaf € 1099,-,
elektrisch

In leder
In stof vanaf

1899
829,-

met
gasdrukveer.
verstelbaar
in leder vanaf € 1199,-.

modulaire opbouw biedt de kast iedere

verstelbaar: in stof vanaf € 899,- in
leder vanaf € 999,-. Elektrisch
verstelbaar met 2 motoren: in stof
vanaf € 1179,-, in leder vanaf € 1299,-.

Vanaf

899,-

Niks is zo lekker als thuiskomen

Relaxfauteuil Bern

na een lange dag werken en

Leverbaar in diverse stof-, leder-

neerploffen op jouw relaxfauteuil!

kwaliteiten en kleuren. In stof met
manuele verstelling nu vanaf
€ 999,- in leder € 1399,- elektrisch
verstelbaar in stof vanaf € 1299,-.

Vanaf

999,-

Ontspannen met de benen omhoog.
Welke stoel kies jij?

optimale opbergruimte. Ook voor
moeilijk toegankelijke woon- of werkruimtes. Kies uit verschillende modules
en pas ze aan per 10 cm.

comfort studio

Stoelen
Sale!

woonruimte, van groot tot klein een

3499,Wandopstelling vanaf

Adatto wandopstelling Leverbaar in
diverse mogelijkheden en kleuren.

Relaxfauteuil Seline

Een kast op maat

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten,

Kies uit verschillende modules en

kleuren en poten. Manueel verstelbaar:

bouw zo een dressoir, televisiewand,

in stof vanaf € 699,- en in leder

ladenkast, opbergkast, wandkast of

vanaf € 899,- elektrisch verstelbaar: in stof vanaf € 999,- en
in leder vanaf € 1199,-

Vanaf

699,-

1

zelfs een heuse bibliotheek.

10 cm concept

LED binnenverlichting

Kabeldoorvoeren

Mellamine afwerking

RAL of NCS kleuren

2

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

Configureer bij ons jouw droomkast!

3

hoogwaardig fineer.

Bezoek de handige 3D online configurator op

Bekijk de film

www.neococoon.be/adatto. Niet alleen om inspiratie

4

op te doen, maar ook om met de verschillende modules
je droomkast samen te stellen.

Relaxfauteuil Susanne
Relaxfauteuil
Erasmus
Leverbaar in diverse
mogelijkheden, stof- en lederRelaxfauteuil Figo

Leverbaar
stof-,
lederkwaliteiten
kwaliteiteninendiverse
kleuren.
Manueel
verstelbaar:

Leverbaar in diverse mogelijkheden

en
kleuren.
verstelbaar
in stof
in stof
vanafManueel
€ 599,- in
leder

stof-, en lederkwaliteiten en kleuren.

vanaf € 1199,en in leder vanaf
799,-. Elektrisch

Manueel verstelbaar: in stof vanaf

€
1493,-. Elektrisch
verstelbaar:
in stof verstelbaar

€ 949,- in leder van € 1149,- Elektrisch
verstelbaar 3 motoren: in stof vanaf
€ 1279,- in leder vanaf € 1489,-.

Vanaf

949,-

in
stof€vanaf
€ 1699,vanaf
899,-,
in lederen
in
leder
vanaf € 1999,-.
vanaf
€ 1099,-.

1

799
1199,-,-

kwaliteit voor elke prijs bezoek onze showroom voor de keuze uit meer dan 50 relaxfauteuils.

staande elementen

3

zijn mogelijk.
Relaxfauteuil Lucy

In
Vanaf
leder vanaf

Hangende of

Leverbaar in diverse stof-,
lederkwaliteiten en kleuren.
Manueel verstelbaar in stof vanaf
€ 1399,- en in leder € 1499,-.

In leder vanaf

1499,-

ADATTO
MOVIE

2

Greeploze deuren
met Push-to-open

Tot 3 meter hoog
en 4 meter breed
geproduceerd.

4

Twee beschikbare
dieptes: 37 of 47 cm.

systeem

adatto een modulair kastenconcept, waarbij jij je eigen kast geheel naar wens laat maken.

Klant van de

maand!

Boxsprings

van eigen
bodem

Ze vond het ruim veertig jaar geleden eigenlijk maar niks, Lia van Eunen. Als echte Amsterdamse
belandde ze vanuit een volkswijk in de hoofdstad zomaar in het veel te rustige Castricum. Maar
inmiddels moeten Lia (66) en Wim van Eunen (67) er niet meer aan denken dat ze het duindorp
moeten verlaten.
De onvervalste Amsterdamse tongval klinkt er soms

Strakke planning."

nog doorheen bij Lia. Zeker in haar uitdrukkingen.

Ze zitten er naar volle tevredenheid. Lia: "We wilden

"Dit dorp was dichtgeplakt met kranten, zoals we dat in

graag op de eerste verdieping omdat je dan een echt

Amsterdam noemden. Er gebeurde weinig. En ik kende

groot terras hebt. Nou, daar hebben we van de zomer

niemand. Wim was aan het werk, ik zat de hele dag in

echt gebruik van kunnen maken. Het was echt heerlijk

huis met een kind van anderhalf. Ben ik er zelf maar op

om hier te zitten."

Het merk Cinderella is al vele jaren een

uit getrokken om mensen te leren kennen."

De inrichting van het appartement komt voor een

Dat was een gevolg van de nieuwe baan van Wim, die

belangrijk deel bij Lubbers Wonen & Slapen vandaan.

begrip in de textielbranche en staat
bekend vanwege de hoogwaardige

een verhuizing met zich

"We komen best vaak in

meebracht. "Ik werkte

Heemskerk", licht Wim

kwaliteit en afwerking. Een logische

toe. "Naar de markt, of

volgende stap was het ontwikkelen

bij het kadaster en werd
er viavia op gewezen
dat ze in Castricum een
notarisklerk zochten. Dat
zou wel wat voor mij zijn.
Ik solliciteerde en kreeg
de baan, maar moest dus

"We lopen regelmatig even
binnen bij Lubbers Wonen &
Slapen. Is een leuke zaak."

wel naar Castricum."

naar de Action. Die heb
je niet in Castricum. En

Sale

Wim en Lia van Eunen

Koop kwaliteit voor
een voordelige prijs!

van een eigen boxspringlijn.

Jasmine boxspring 160x200 cm
vlakke uitvoering. Nu vanaf

1995,-

we lopen regelmatig
even binnen bij Lubbers
Wonen & Slapen. Is een
leuke zaak." Lia vult aan:
"We gaan er zelden met

Ruim veertig jaar woonden ze er in een groot huis,

lege handen weer weg. Ze hebben ook zulke leuke ac-

uiteindelijk met heel veel plezier. Hun drie dochters

cessoires. En betaalbaar."

groeiden er op, die nu allemaal rond de veertig zijn. "En

Dit keer bleef het niet bij accessoires. De eettafel met de

zelfs toen die het huis uit gingen, hebben we nooit meer

stoelen, een dressoir, en televisiemeubel, salontafeltjes

overwogen weg te gaan", vertelt Lia.

en een linnenkast werden een paar maanden later in

Verhuizen deden ze nog wel, maar dan gewoon naar

Castricum bezorgd. "Daarin werd geweldig meegedacht.

een kleinere woning. "We hadden al die ruimte niet meer

Dat de meubels even opgeslagen moesten worden,

nodig." Voor de zomer betrokken ze een nieuw apparte-

was geen enkel probleem." Een probleempje was er wel

ment in het dorp. "Ging geweldig", stelt Wim. "Op 5 april

bij de bezorging. Lia, lachend: "Da’s echt de enige dag

kregen we de sleutel, op Koningsdag trokken we erin.

geweest in al die tijd dat de lift het niet deed."

Cinderella boxspringlijn
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

Fauteuil Gerco
Leverbaar met hoge of lage rug in diverse stof-,

Nu vanaf

lederkwaliteiten en kleuren. € 309,-.
Belle boxspring 160x200 cm elektrisch.

Nu vanaf

309,-

2995,-

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.

Luxe afwerking van je boxspring
Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw boxspring uit te
breiden met een bijpassend voetbord, in- en
uitstapverlichting, diverse nachtkastjes of een dekenkist.

Nu
Stoel Otis
Leverbaar in 3 kleuren stof.

139,-

Fauteuil Sophie
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit!

In stof vanaf

459,-

Dekenkist

Voetenbord

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

comfortabel
liggen

ZITGEMAK GESELECTEERDE STOELEN MET VEEL VOORDEEL!
Eetkamerstoel Faja
Uitgevoerd met oud stalen poot, tegen meerprijs
leverbaar met vierkante poot of wielen. Leverbaar in
diverse stof- en leder-kwaliteiten, in stof Torrero.

Nu vanaf

169,-

Eetkamerstoel Wira

Nu vanaf

Sale

Met zwart stalen frame leverbaar

269,-

in diverse stof-, lederkwaliteiten
en kleuren.

JANUARI

De mooiste
woonwinkel

Eerlijk en persoonlijk woonadvies
WWW.LUBBERSWONEN.NL

Uitstekende en uitgebreide service

Ervaar het zelf bij Lubbers

kwaliteiten en kleuren.

259,-

NU HEEL VEEL
TOONZAALMODELLEN
MET KORTINGEN
TOT 70%!
Kom dus snel naar onze
winkel en profiteer als eerste
van de meeste keuze!

VOLG ONS OP

Maandag

gesloten

Dinsdag

09:00 - 18:00 uur

Woensdag

09:00 - 18:00 uur

Donderdag

09:00 - 21:00 uur

Gerrit van Assendelftstraat 3

Vrijdag

09:00 - 18:00 uur

1961 NH Heemskerk

Zaterdag

09:00 - 17:00 uur

Tel. (0251) 232 813

Koopzondag

Gratis parkeren
Alles voor mooi wonen

Leverbaar in diverse stof-, leder-

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

De mooiste woonconcepten
Sterke binding met u als klant

Nu vanaf

Eetkamerstoel Soho

12:00 - 17:00 uur

info@lubberswonen.nl

ZONDAG 20 JANUARI OPEN 12:00 – 17:00 UUR
Leverbaar in diverse kleuren
Verschillende opstellingen mogelijk

De mooiste woonwinkel oktober 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.

