
  Jouw
interieurin bloei

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

Bank Genua

Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten 

en kleuren. 3 zits in trendy stof nu €  1399,- 

(vanaf € 1329,-)

Hallo lente!

3 zits in trendy stof

1399,-
Fauteuil € 899,- (vanaf € 779,-)

Hocker € 349,-

Eetkamertafel Tamara
Rustiek eiken blad met parket inleg en  
stalen onderstel is leverbaar  
in diverse afmetingen en 
kleuren. Zoals getoond, 
150 cm rond, nu € 1795,-. 

Vanaf

1099,-
Vanaf

599,-

Eetkamertafel Dokkum
Leverbaar in diverse 
afmetingen en kleuren

110 cm rond vanaf

1269,-

Woonkrant mei 2019
Lubbers wonen & slapen

lubberswonen.nl

2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 12:00 – 17:00 UUR

Klant van de 
maand! P 3



Zitcombinatie Lisa
Bank mogelijk in hoog of laag 
model, 2 zits + 2,5 zits laag + 
fauteuil hoog in stof Marinet

Hallo lente!
2 zits + 2,5 zits

1699,-

Zijn gezicht zou veel Heemskerkers ook makkelijk be-

kend kunnen voorkomen. Niet vreemd, want ze zijn sinds 

zes jaar eigenaar van de fotozaak aan de Deutzstraat. 

,,Voorheen was dat natuurlijk in het dorp vooral bekend 

als Foto Blom, maar sinds enkele jaren zitten wij er nu 

in’’, vertelt Maarten.

Al vroeg hadden Ilona (37) en Maarten samen hun eerste 

fotowinkel. Dat was in Haarlem. ,,In die jaren hadden we 

nog geen kinderen en kon ik prima meewerken in de 

winkel’’, stelt Ilona. ,,Maar dat veranderde toen de kinde-

ren kwamen. Daarna heb ik in de winkel een stap terug 

gedaan. Nu werk ik als babyleidster in de kinderopvang.’’

Fotograferen is niet alleen het werk, maar ook de grote 

passie van Maarten, dat zal niet verbazen. ,,Het is een 

prachtig vak. En veelzijdig. Naast de winkel fotografeer 

ik ook op scholen en voor bedrijven. En we doen work-

shops, da’s heel leuk.’’

Ze zijn inmiddels negentien jaar samen, en trouwden 

in 2010. Al die tijd woonden ze in IJmuiden, en daar 

hebben ze het goed naar hun zin, laat Ilona weten. ,,We 

zijn precies één keer verhuisd. Dat was omdat we zoveel 

spullen hadden dat er echt een grotere woning nodig 

was.’’

In hun huidige huis pronkt eigenlijk pal onder die mooie 

foto een fraaie set nieuwe eetkamerstoelen. Die komt 

van Lubbers Wonen & Slapen. De gang naar de winkel 

in het hart van Heemskerk was niet zo moeilijk. Maarten: 

,,Ik werk natuurlijk zelf ook in het centrum. Dan loop je 

wel eens een rondje, en dan ga je ook eens naar binnen 

bij Lubbers Wonen & Slapen. Ik vond het verrassend. 

Ze hebben echt een heel grote collectie, en dat had ik 

eerlijk gezegd niet verwacht.’’

Over een aankoop hoefden Maarten en Ilona niet lang 

te twijfelen. ,,Het was precies wat we wilden’’, vertelt 

Ilona. En Maarten is graag loyaal naar andere 

ondernemers. ,,Dat telt zeker mee. Middenstan-

ders hebben het in elk dorp zwaar en dan moet 

je elkaar de handel gunnen. Maar dat doe je 

natuurlijk niet als je weet dat kwaliteit en service 

niet van hoog niveau zijn. En dat is bij Lubbers 

Wonen & Slapen absoluut het geval.’’

Aan de wand, boven de eettafel, prijkt bij Maarten en Ilona van der Zwet Slotemaker een fraaie foto 
van hun kinderen Bram (10) en Stein (7). Toeval? Nee. Maarten (38) is de trotse eigenaar van een 
aantal fotowinkels en dan zit fotograferen natuurlijk wel in het bloed.

Klant van de maand!

Maarten en Ilona van der Zwet Slotemaker

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

Nu voor

459,-
Vanaf

649,-

Fauteuil Tito
Leverbaar in diverse  
ledersoorten en kleuren. 
In Leder 60 oklahoma

Hoekbank Pascal Keuze uit verschillende  
ruggen en armen, is leverbaar in diverse  
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

Fauteuil Amy 
Leverbaar in diverse stof,- en 
leder- kwaliteiten en kleuren. 
In stof marinet met bies.

Vanaf

259,-

Hoekbank, zoals getoond in stof

2499,- A01

D04

B02

E05

C03

F06

Al vanaf

209,-

Stel 
samen

zelf
 6 X  zitting
 6 X  onderstel
 2 X  leer of stof 
 24 X  kleuren =

eindeloos veel mogelijkheden !

Model  in stof  in leer
  vanaf vanaf

Bonno met metalen poten  € 229,- € 339,-
Buck met metalen poten  € 279,- € 409,-
Cloak met metalen poten  € 219,- € 299,-
Ego met metalen poten  € 279,- € 409,-
Levy met metalen poten  € 209,- € 289,-
Mick met metalen poten  € 279,- € 449,-

Zitting 

A Ego
B Bonno
C Cloak
D Buck
E Levy
F Mick

Onderstel 

01 Boss
02 Christoff
03 Marlin
04 Grace
05 Meadow
06 Westside

één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit! kwaliteit voor elke prijs bezoek onze showroom voor de keuze uit meer dan 50 relaxfauteuils.



Zitgroep Dafne
Met relaxmogelijkheid, is leverbaar in diverse uitvoeringen, 
lederkwaliteiten en kleuren. Zoals getoond € 3269,-  
meerprijs relaxfunctie vanaf € 399,- hoofdsteun € 119,-

Zoals getoond

3349,-

stel zelf samen!

Zoals getoond

1899,-

Hoekopstelling Chelsy Stel zelf jouw 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

Creëer je eigen bank 
bij jouw Stijl!

Zoals getoond

3979,-

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

Onze modellen kun je geheel naar 

je wens en ruimte samenstellen. 

Of je nu op zoek bent naar een 

grote, ruime hoekbank of juist naar 

een compacte 2-zitsbank met een 

verstelbare relax-functie of arm. De 

mogelijkheden zijn eindeloos. Onze 

adviseurs kunnen je alle mogelijk-

heden laten zien.

Modulairdesign

3-zits bank Square
Deze bank is leverbaar in diverse opstellingen, stofen en lederkwaliteiten en kleuren. 1999,-

3 zits in leder

Square
modulair zitconcept

Een geweldig modulair  
zitconcept, bestaande uit 
banken, fauteuils en  
relaxfauteuils met een  
design uitstraling.

Stel jouw eigen bank samen en 
verrijk je ideale opstelling met 
een hoofdsteun, mediatas of 
een armkussen met bekerhouder!
 
Banken

  Diverse arm mogelijkheden

  Keuze uit diverse pootmogelijk-
heden in zwart of chroom. Tegen 
meerprijs ook mogelijk in diverse 
RAL kleuren

  Tegen meerprijs een nog  
hoogwaardiger schuim

 
Relaxfauteuilconcept

  Keuze uit schotelvoet of kruispoot 
in diverse RAL kleuren.

Hoekbank Square 
zoals getoond

2669,-

Zoals getoond

959,-

Fauteuil Square
Deze luxe fauteuil Square 
is leverbaar met zowel een 
hoge als een lage rug.
Met lage rug in leder 
vanaf € 1199,- en in stof 
vanaf € 959,-

modulmaster eindeloze mogelijkheden voor jouw persoonlijke bank De Mooiste Woonwinkel Modulaire Design banken en (relax)Fauteuils



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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Sunday 700 1499,-

Hallo lente

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!
Sunday Luna 1300
Volledig elektrisch 160x200 en 180x200/210 cm.  
Nu voor € 2799,- inclusief draadloze bediening (t.w.v. € 150,-).

Sunday Luna 1100
Vlakke uitvoering 160x200 en 180x200/210 cm.  
Nu voor € 1499,- en hockers vanaf € 159,-.

2799,-

Alle maten één prijs! 
Van 3999,- voor 

Sunday Luna 1100
Alle maten één prijs! 

Van 2142,- voor

Sunday 1200
Keuze uit 3 hoofdborden. 
Pocketvering boxspring met 3D. 
7-zones pocketvering matrassen. 
Hoogwaardige koudschuim topper. 
Robuuste mat zwarte blokpoten. 
Met uniek Pullteck systeem.

Sunday 1200, volledig elek-
trisch en helemaal compleet 
160x200 cm van 3713,- voor

2599,-

Boxspringset Kota
160x200 cm vlak, nu van € 2695,- voor € 1995,- is leverbaar in diverse afmetingen,  
stofkwaliteiten en kleuren. 160x200 cm elektrisch verstelbaar, nu van € 3495,- voor € 2795,-

Boxspringset Parijs ( 1 ) en Valetta ( 2 ) 
160x200 cm vlak, nu van € 2695,- voor € 1995,-, 
is leverbaar in diverse afmetingen,  
stofkwaliteiten en kleuren.

160x200 cm elektrisch verstelbaar, nu van 
€ 3495,- voor € 2795,-, is leverbaar in  
diverse afmetingen, stofkwaliteiten en kleuren.

Boxspringset New York
160x200 cm vlak, nu van € 2099,- voor € 1599,-,
is leverbaar in diverse afmetingen, stofkwaliteiten 
en kleuren.

met gratis
afstandsbediening

in diverse
kleuren

Elektrisch van € 3495,- voor

2795,-

ontwaken
in een andere stad

€ 2099,-

1599,-

metropool boxsprings

€ 2695,-

1995,-

0201

Sunday Gewoon ontspannen wakker worden en relaxed en fit aan de dag beginnen.

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

metropool Nederlands fabrikaat en de beste kwaliteit. Ervaar het zelf en kom proefliggen in de winkel.



Relax!
Heerlijk relaxen en bijkomen 

in je eigen stoel. Er is een 
relaxfauteuil voor iedereen, 

wij helpen je graag deze  
te vinden!

Relaxfauteuil Karen
Leverbaar in diverse mogelijkheden  
stof-, en lederkwaliteiten en 
kleuren. In stof vanaf € 699,- 
in leder van € 899,- 

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

Vanaf

699,-
Vanaf

999,-

Relaxfauteuil Caspar 
Elektrisch verstelbare relax-
fauteuil Caspar is leverbaar 
in diverse uitvoeringen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Relaxfauteuil  
Susanne 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, kleuren en  
poten. Manueel verstelbaar: in stof vanaf € 699,- en in 
leder vanaf € 899,-  
elektrisch verstelbaar:  
in stof vanaf € 899,-  
en in leder vanaf € 1199,- 

Relaxfauteuil Kathleen
Leverbaar in diverse mogelijkheden  
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
In stof vanaf € 699,- 
in leder van € 869,- 

Vanaf

1899,-
Vanaf

699,-
Vanaf

699,-

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 2019. 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 2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 12:00 – 17:00 UUR


