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XOOON - room for living

Liever papier
dan digitaal?

vraag hier uw

gratis

t.w.v.

€5,95

exemplaar van het XOOON lookbook aan!
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M

ensen vragen mij wel

elk meubelstuk en interieuraccessoire dat

eens: “Nicole, waar

we maken. Volgens de laatste internationale

staat XOOON nu

trends, in de nieuwste kleuren en materialen

eigenlijk voor?”

en steeds in een scherpe prijs-kwaliteitsver-

Mijn antwoord is
steevast: “Team-

work!”. Zodra ik de deuren van onze studio

houding. En natuurlijk volledig exclusief én
uniek. Want alle meubelen ontwikkelen wij

“VERRASSEN
MET
BETAALBAAR
DESIGN”

zelf in onze eigen designstudio!

binnenwandel, voel ik dat wij samen iets

laten zien wat wij bedoelen.

moois aan het doen zijn. Want XOOON is

Ik ben ervan overtuigd dat wij er met deze

En nu tijd om lekker te gaan bladeren…

het resultaat van de inzet van een enthou-

nieuwe editie van het XOOON Lookbook

Ik wens je namens het XOOON team veel

siaste groep mensen met één gemeen-

opnieuw in geslaagd zijn om je te verrassen

inspiratie toe!

schappelijk doel: jou het perfecte meubel

met betaalbaar design. Herontdek onze

bezorgen!

vertrouwde XOOON iconen in een nieuw
jasje, maak kennis met de laatste nieuwtjes

XOOON zit ons in het DNA. Of we nu een

uit onze collectie, en laat je inspireren door

nieuwe collectie ontwerpen, wereldwijd

onze Trend Alerts. Maar ga onze meubelen

inspiratie opsnuiven, brainstormen over

vooral ook eens in het écht bekijken en voe-

een concept of een nieuwe shop inrichten;

len. Met 145 winkels verspreid over Europa

samen zetten we een teamprestatie neer

is er altijd wel een XOOON winkel bij jou

waar je ‘U’ tegen zegt. En dàt zie je terug in

in de buurt waar wij je met eigen ogen
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PS: Ben je benieuwd geraakt naar de mensen
achter XOOON? Op pagina 6 en 7 stellen een
aantal van mijn collega’s zich graag aan je voor!
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Redactie
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Leanne Arts, Mischa van Hoof, Mélanie Tremblay

Fotografie
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DTP
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Hier vind je alle
stoffen van onze collectie
(en dat zijn er veel!)

Bijzettafels

XOOON - room for living

WE ARE XOOON

Joep van Hoof

Frans Herman

P H OTO G R A P H ER

CO M M ERCI A L D I R EC TO R

Danny Van Den Bosch

Evelien Van Den Bosch

R& D D I R EC TO R

J U N I O R CO N CE P T M A N AG E R

DESCRIPTION

DESCRIPTION

oog voor detail, geduldig
(als een engeltje, maar dan
zonder de gouden lokken),
trefzeker, huisfilosoof,
lichtkunstenaar!

energiek en jong van hart,
gevat geestig, betrokken,
happy camper

XOOON - room for living

DESCRIPTION

DESCRIPTION

toegewijd multi-talent,
creatief met decoratie,
teamplayer, groot hart
voor dieren

ontembaar, innovatief,
goedlachs, erkend
wereldreiziger
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Lisanne van der Laak

Mischa van Hoof

STYLING

MARKETING

Stijn Smolders

Mélanie Tremblay

GRAPHIC DESIGNER

MARKETING

DESCRIPTION

DESCRIPTION

communicatief,
observerend, zwak voor
country, behulpzaam, soms
last van binnenpretjes

100% stylish verantwoord,
lekkerbek, gestructureerdchaotisch (uhm waar is mijn
telefoon?)

DESCRIPTION

DESCRIPTION

creatieve duizendpoot,
gepassioneerd,
perfectionist en (een
tikkeltje) eigenwijs

gediplomeerd multitasker, (ver)taalwonder,
temperamentvol,
levensgenieter
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XOOON - room for living

Interior
LIVI N ’ THAT DEN I M LI FE

Ken je ze? Die momenten dat
je denkt: ‘Ik heb het goed voor
elkaar.’ Coole job, precies genoeg
vrienden, thuis zit je er warmpjes
bij, en je lievelingsmens stuurt net
een appje dat ze onderweg is. Je
bent verliefd op je leven. En op je
huis, want terwijl je middenin dat
momentje van bezinning verkeert,
realiseer je je dat de designbank
onder je billen nog lekkerder zit
dan je favoriete spijkerbroek.
Comfy, stoer en stevig. Jep, dat
casual blauwgrijze denim thema
voor jullie interieur was wel een
erg goed idee. Het leven kan zo
simpel zijn.

Design sofa “LIMA” €1799 4-zits zoals afgebeeld in stof Fantasy
en leder Cuba (stofgroep 31). In stofgroep 1 vanaf €1099. Verkrijgbaar
in

verschillende

opstellingen,

stoffen

en

kleuren.

Ook

in

leder.

Dressette “FANEUR” €1299 in naturel eiken. 4 deuren, 3 laden
en 1 klep met LED-verlichting. 170 cm breed x 120 cm hoog. Karpet
“INDIGO” €399 230 x 160 cm, 100% wol. Karpet “STUDIO
ROUND” €159 Ø 150 cm, 100% wol. Vloerlamp “MOBY” €249
156 cm hoog (in deze armatuur passen enkel LED lampen van

Set van 3 bijzettafels “JENSEN” €349
Bijzettafel “SALEM” €99
40 cm hoog, hout en metaal. Spiegel “PINEAPPLE” €99
60 cm hoog. MDF en spiegelglas Kussen “NEW JERSEY” €24, 99
energieklassen A++ t/m E)

hoogte 26, 32 en 42 cm. 100% staal.

45 x 45 cm 50% katoen en 50% polyester, ook verkrijgbaar in mint en
donkerblauw

Kussen “FANNY” €24, 99 43 x 43 cm, 100% polyester,
Kussen “NORMAN”

verkrijgbaar in blauw, antraciet, groen en beige.

€19, 99 30 x 50 cm, 100% polyester, Verkrijgbaar in petrol, groen, antraciet,
mint en cognac. Vaas “BRIGITTE L” €59, 99 40 cm hoog, 100 %
glas. Object “DINO DONNY” €29, 99 20 cm hoog, 100% polyresin

XOOON - room for living
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XL Design sofa “LIMA”
4-zits met zwart metalen
designpoot. In stofgroep 1

€1099
zie pagina 142-143
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Interior
LIVI N ’ THAT DEN I M LI FE

Wordt er vanavond uitgebreid voor
je gekookt, of moet je geloven aan
een culinair magnetrondiner? Wat
jou ook te wachten staat, met deze
eethoek zit je hoe dan ook geheel
in stijl aan de warme maaltijd.
Heerlijk zijn ze, die hippe éénzitters
met zwart metalen draadframe.
Ideaal voor je grote gezin, en
stijlvol te combineren met een
royale eettafel. De handgrepen aan
de achterzijde maken de stoelen
makkelijk verplaatsbaar. Het enige
dat nu nog rest, is kiezen tussen
de vier beschikbare kleuren.
Wordt het een veilige combi of het
gedurfde kwartet… Iets met de
kids bij elkaar roepen en vragen
om hun lievelingskleur?

Stoel “OTIS”
Combinatie stof Kibo en Fantasy
met zwart metalen draadframe.
Verkrijgbaar in 4 kleuren

€149
Optioneel: Set armsteunen €40
Tafel “FANEUR” €1199 240 x 110 cm, in naturel eiken, onderstel
in metaal. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. Stoel “OTIS” €149

zie pagina 129

met zwart metalen draadframe. In combinatie stof Fantasy met stof Kibo
verkrijgbaar in antraciet, blauw, groen & cognac. Meerprijs set armen in
zwart metaal €40.

Vitrine “FANEUR” €1299 in naturel eiken.

2 glasdeuren en 2 deuren met LED-verlichting. 110 cm breed x 195 cm
hoog.

Boekenkast “FANEUR” €699 in naturel eiken. 1 deur en
Hanglamp “MOBY” €199

11 niche. 70 cm breed x 195 cm hoog.

165 cm hoog (in deze armatuur passen enkel LED lampen van

Vaas “BRIGITTE L” €59, 99 40 cm hoog,
Vaas “BRIGITTE S” €49, 99 32 cm hoog, 100% glas.
Schaal “HAILEY” €69 15 cm hoog, Ø 32 cm, 100% glas.
energieklassen A++ t/m E).
100 % glas.

-11-

XOOON - room for living

close

up

Vitrine “FANEUR”
110 cm breed, 195 cm hoog
Met LED-verlichting

€1299
zie pagina 156-157

S

ubtiel en
Elegant

Zoals Yin en Yang
het doen, zo doet
de “FANEUR”
collectie het ook.
Een stijlvolle lijn met
verfijnde meubels die zorgen voor een
elegant karakter. Creëer harmonie in je
interieur met een vitrinekast waarin je
je favoriete spulletjes tentoonstelt. Deze
kast heeft een eenvoudige, maar chique
uitstraling dankzij het blanke hout en de
verfijnde metalen omlijsting. De gehele
“FANEUR” collectie bestaat uit smaakvolle
meubels van licht eikenhout met een
subtiel geschraapte afwerking. Sfeervolle
LED-verlichting en soft-closing deuren
en laden maken de meubels ook zacht
en licht in gebruik.

XOOON - room for living
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Over view

“FANEUR”

“FANEUR” COLLECTION

c o l l e c t i o n

02
01

04
03

07
06
05

09

08

10

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 156 - 157 01. Salontafel €499 110 x 60 cm 0 2 . Boekenkast €699 70 cm breed 0 3 . Dressoir €1399 240 cm breed Ook verkrijgbaar in 210 en 180 cm breed
0 4 . Highboard €1199 125 cm breed x 140 cm hoog. LED-verlichting 0 5 . Hoektafel €129 40 x 40 cm, met omkeerbaar blad 0 6 . Dressette €1299 170 cm breed x 120 cm hoog. LED-verlichting
07. Vitrine €1299 110 cm breed x 195 cm hoog. LED-verlichting 0 8 . Lowboard €899 200 cm breed. Ook verkrijgbaar in 170 en 140 cm breed. LED-verlichting
0 9 . Bergkast €1299 120 cm breed x 170 cm hoog 10 . Eetkamertafel €1099 210 x 105 cm. Ook verkrijgbaar in 180 x 100 cm en 240 x 110 cm
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01 }

03 }
04 }

{ 02

05 }
T H E

B E A U T I F U L

D E C O R A T I O N

B R A N D

07 }

{ 06

08 }
01.} OBJECT

“DINO

DONNY”

€29,

99

POLYRESIN,

H:

20

CM

02.} KARPET “INDIGO” €399 100% WOL 160 X 230 CM | SET
VAN 3 BIJZETTAFELS “JENSEN” €349 ALUMINIUM, H: 26, 32 EN
42 CM 03.} SPIEGEL “PINEAPPLE” €99 MDF EN GLAS H: 60 CM
04.} THEELICHT “PEREIRA” €2, 99 100% KERAMIEK H: 7,5 CM 05.} SCHAAL
“HAILEY” €69 GLAS, H: 15 CM Ø 32 CM 06.} KUSSEN “FANNY” €24, 99,
100% POLYESTER 43 X 43 CM | KUSSEN “NEW JERSEY” €24, 99
POLYESTER EN KATOEN 45 X 45 CM | KUSSEN “NORMAN” €19, 99
POLYESTER,

30

X

50

CM 07.} HANGLAMP

“MOBY”

€199

METAAL, KURK EN KATOEN H: 165 CM 08.} VAAS “BRIGITTE L”
€59, 99 GLAS, H: 40 CM | BRIGITTE S” €49, 99 GLAS, H: 32 CM

Shop online!

check www.cocomaison .nl
.be

&

FACTS
we.

145

smart
trained staff

xooon stores

Wil je de meubelen van XOOON
graag van dichtbij bekijken? Met
145 winkels verspreid over Europa
is er altijd wel een XOOON winkel
bij jou in de buurt!
Kijk op de website waar je
onze meubelen kunt vinden én
uitproberen.

Als je nieuwe meubelen koopt,
word je graag goed
geïnformeerd én geïnspireerd. Op
onze eigen XOOON Academy
leiden wij onze winkelmedewerkers op, om samen met
jou de beste keuze te maken.

we.

340

love
for the planet

proud co-workers

XOOON staat voor een
teamprestatie. Wij zijn trots op
iedereen die zijn steentje bijdraagt
om voor jou het perfecte meubel
te verzorgen. Van designer
tot vrachtwagenchauffeur en
van servicemedewerker tot
winkelverkoper. Het XOOON-team
staat voor je klaar!

XOOON houdt van mensen en
hecht waarde aan een gezonde
en eerlijke leefomgeving.
Onze producten worden op
een verantwoorde manier
geproduceerd, met aandacht
voor duurzaamheid, veiligheid en
arbeidsomstandigheden.

XOOON - room for living
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&

FIGURES

we.

6

style
up-to-date

years existence
Heb je het al gehoord?

Onze stylisten en designers zijn
altijd op zoek naar de nieuwste
ontwikkelingen en laatste
trends en het daarbij behorende
kleurenpalet. Welke stijl ook bij je
past, de meubelen van XOOON
zijn altijd fris, spannend en
eigenwijs!

XOOON bestaat 6 jaar! Met
plezier en toewijding hebben wij
gewerkt aan een unieke collectie
van betaalbare designmeubelen.
En gezien ons succes gaan we er
zeker nog even mee door!

care

we

original
designs

for quality

Met XOOON haal je een uniek
product in huis. Onze ontwerpen
zijn geïnspireerd op invloeden
uit alle windstreken. Wij mogen
onze producten dan ook met
gepaste trots “werelds” noemen.
Het allerbelangrijkste is dat alle
producten aan al onze kwaliteits- en
comforteisen voldoen, want
alleen mooi is niet genoeg.

De meubelen van XOOON worden
met zorg en aandacht gemaakt.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel,
daarom worden al onze producten
zorgvuldig gecontroleerd op
constructie, kleur en materiaalfouten
zodat alleen de beste producten bij
jou thuis komen te staan!

-17-
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trend alert

OOIT EEN VAAS GEZIEN IN ECHTE
DENIM KLEUREN? NU WEL! VAAS
“BAEK” IN WIT EN BLAUW MET
GEOMETRISCH PROFIEL,
H. 29 CM €59, 99 | H. 42,5 CM €69
COCO maison

DENIM DRIFT

DENIM MUSTHAVE: HET METAMORFOSE PROOF KARPET
“SKETCHES” IS AAN TWEE ZIJDEN TE GEBRUIKEN,
230 X 160 CM, 100% POLYESTER €349 COCO maison

Het gloedjenieuwe
blauwgrijze thema van
XOOON past als gegoten
in de huidige tijd, en wij
kunnen je vertellen: you’re
gonna love it! Meubels geïnspireerd
op denim die net zo comfy zitten als je
favoriet spijkerbroek. De stylistes van
XOOON komen met meubels, kussens en
karpetten geïnspireerd op spijkergoed, in
verschillende nuances blauw, voorzien van
stiksels, en stijlvolle details. Combineer
denim met lichtere tinten voor een fris
gevoel. Weet jij al hoe je Denim Drift gaat
laten spreken in jouw interieur? XOOON
doet een voorzetje met de volgende
denim do’s.

KARPET “BOULEVARD”,
230 X 160 CM,
70 % RAYON, 30 % WOL
€299 COCO maison

m
i
n
De

drift
KUSSENS IN VELE KLEUREN
EN DESSINS, MATCHEND
BIJ JOUW FAVORIETE
KLEURTHEMA VANAF €24, 99
COCO maison

LET THERE BE LIGHT! HET EFFECT
VAN VLOERLAMP “CHIARA” IS
ADEMBENEMEND. 157 CM HOOG
€199 COCO maison*

WAPPEREND IN DE
WIND SHOWEN DEZE
VLIEGENDE KARPERS
HUN DENIM TINTEN.
SCHILDERIJ “FISH
KYTE”, 104 X 74 CM
€129 COCO maison

MET DIT TV-MEUBEL LOOP
JE NOOIT EEN BLAUWTJE.
LOWBOARD “LURANO” €749
(zie pagina 158-159)

TAKE A SEAT, JUST SIT BACK,
RELAX AND ENJOY YOURSELF!
FAUTEUIL “BUENO” STEL JE HELEMAAL
ZELF SAMEN EN IS VERKRIJGBAAR
VANAF €379 (zie pagina 134)

XOOON - room for living
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STOER EN STEVIG ALS JE
FAVORIETE DENIM.
OBJEKT “RHINO PEPPER”, 14 CM
HOOG, 100% POLYRESIN
€44, 99 COCO maison

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

V

an spijkergoed naar
woongoed.

BLUE
MEANS
BLUE
JEANS
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Interior
RUSTIC MEETS ELEGANCE

Rustic
meets
Elegance

“Combineer elegante vormen en
materialen met het ruwe van bakstenen;
het toverwoord is durf!”

Armstoel “KANE” €179 met zwart frame in stof Kibo verkrijgbaar in kleuren antraciet, taupe en cognac. Tafel “COLOMBO” €999
In massief kikar hout. rond 150 cm. Ook verkrijgbaar in rond 130 cm en als ovale tafel 120 x 200 cm. Dezelfde maten ook verkrijgbaar

Dressoir “LANAI” €1099 in kikarhout met MDF steenlook, 3 deuren, 2 laden en een niche inclusief LED-verlichting
Schilderij “RUBY CROWNED” €129 60 breed x 90 cm hoog. Schilderij
“BIRD OF PARADISE” €129 60 breed x 90 cm hoog. Tafellamp “NEYO” €99 47 cm hoog. Geïntegreerde LED
Vaas “MATTY” €17, 99 25 cm hoog 100% mat glas. Schaal “GINA” €49, 99 46 cm breed x 13 cm hoog 100% metaal.
in eiken.

220 x 85 cm. Ook verkrijgbaar in 190 cm.

XOOON - room for living
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Armstoel “KANE”
In microvezelstof Kibo, keuze uit 3
kleuren. Met luxe matzwart gelakt
designframe

€179
zie pagina 129
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Interior
RUSTIC MEETS ELEGANCE

Designsofa “PAXOS”
3-Zits met longchair
in stofgroep 1 met designpoot

€2399
zie pagina 146-147

XXL Sofa “PAXOS” €2499 3-zits met longchair zoals afgebeeld in combinatie stof Kibo en kunstleder Tatra (stofgroep 2). Inclusief designpoot. In stofgroep 1 inclusief designpoot €2399. Ook
verkrijgbaar in leder. Vitrinekast “LANAI” €999 in kikar hout in combinatie met MDF steenlook met 2 glas deuren inclusief LED-verlichting, 110 cm breed x 145 cm hoog. Set van 2 bijzettafels
“LANAI” €149 in Kikar 55 cm breed x 43 cm hoog en in MDF steenlook 45 cm breed x 38,5 hoog. Karpet “NORD” €279 230 x 160 cm 70% wol 30% viscose. Vloerlamp “NEYO” €199
155 cm hoog, geïntegreerde LED. Spiegel “GINA” €149 96 cm breed x 74 cm hoog 100% metaal. Kussen “BIRD OF PARADISE” €17, 99 45 x 45 cm 100% polyester. Kussen “NEW
JERSEY” €24, 99 45 x 45 cm, 50% katoen en 50% polyester ook verkrijgbaar in donker blauw en mint Kussen “NORMAN” €19, 99 30 x 50 cm 100% polyester ook verkrijgbaar in 5 kleuren.

-23-
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V

close

erfijnd en
Luxueus

up

We schatten de kans
9,9 op een schaal van 10
dat het “LANAI” dressoir
het juweeltje wordt van je
interieur. Het dressoir oogt
rustig en luxueus door de combinatie van
warm Kikarhout en MDF antraciet met een
subtiele steenlook afwerking. De laden
en deuren zijn greeploos én uitgerust met
het soft-close systeem. Ingebouwde
LED-verlichting siert de nissen van dit
elegante dressoir. Heb je oog voor detail?
Dan zullen de zachte, afgeronde hoeken
en randen van de “LANAI” collectie je
zeker opvallen. Verfijnd en luxueus; deze
lijn is een stijlvolle toevoeging voor ieder
modern interieur met houtaccenten.

Dressoir “LANAI”
met LED-verlichting,
220 cm breed x 85 cm hoog

€1099
zie pagina 158-159

XOOON - room for living
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Over view

“LANAI”

“LANAI” COLLECTION

c o l l e c t i o n

01

02

d e ta i l

03

04

06
05

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 158 - 159 03.

01.

Vitrinekast €999 110 cm breed x 145 cm hoog, LED-verlichting

Dressoir €1099 220 cm breed. Ook verkrijgbaar in 190 cm breed, LED-verlichting

06.

04.

02.

Boekenkast €599 80 cm breed

Bergkast €1299 100 cm breed x 190 cm hoog, LED-verlichting

05.

Salontafel €399 120 x 70 cm

Lowboard €699 170 cm breed. Ook verkrijgbaar in 140 cm breed, LED-verlichting

-25-
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n

®

{ 01

02 }
{ 06
01.} VAAS “ANNE” €14, 99 100% KERAMIEK, H: 20 CM
WINDLICHT “ASH” €22, 99 KERAMIEK EN GLAS, H: 21,5 CM. OOK
VERKRIJGBAAR H: 28,5 CM €34, 99 02.} HANGLAMP “GABY” €349
GLAS 03.} KUSSEN “BIRD OF PARADISE” €17, 99 100% POLYESTER
45 X 45 CM 04.} VLOERLAMP “NEYO” €199 GEÏNTEGREERDE
LED-VERLICHTING H: 155 CM 05.} SCHILDERIJ “BIRD OF
PARADISE” €129 ACRYL EN CANVAS, H: 90 CM | SCHILDERIJ
“RUBY CROWNED” €129 ACRYL EN CANVAS H: 90 CM 06.}
SCHILDERIJ “KOI FISH” €199 HOUT MET METAAL SET VAN 2, 70
X 70 CM 07.} SCHAAL “DAGNY” €39, 99 100% KERAMIEK Ø32 CM
08.} BIJZETTAFEL “LANAI” €149 HOUT MET METAAL SET VAN 2,
H : 38,5 CM + 43 CM 09.} SPIEGEL “GINA” €149 METAAL/GLAS H: 74 CM

T H E

B E A U T I F U L

D E C O R A T I O N

B R A N D

{ 07

04 }
05 }

{ 03

{ 09

{ 08

Shop online!

check www.cocomaison .nl
.be

Interior
DAYDREAMING

Design sofa “TALISMAN” €1999 3-zits met ottomane, inclusief verstelbare hoofdsteunen. Met zwart metalen poot, zoals afgebeeld in stof Savannah (stofgroep 2). In stofgroep 1 €1899. Verkrijgbaar in verschillende opstellingen, stoffen en
kleuren. Ook in leder. Lowboard “DENMARK” €799 in eikenhout met off-black metalen frame, 2 deuren, 1 lade en 1 niche met LED-verlichting. 170 cm breed x 60 cm hoog Highboard “DENMARK” €1099 in eikenhout met off-black
metalen frame, 2 deuren, 1 lade en 2 niches met LED-verlichting. 110 cm breed x 140 cm hoog Salontafel “DENMARK” €449 in eikenhout met off-black metalen frame, 110 cm x 65 cm Laptoptafel “CALIMERO” €119 met frame in
zwart metaal, blad in metallic grijs. 60 cm hoog. Ook verkrijgbaar in wit. Karpet “VANTO” €249 230 x 160 cm, 100% katoen. Hanglamp “RAYMOND” €99 Ø 35 cm. (in deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E).
Tafellamp “MOCHA” €29, 99 12 cm hoog. (in deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E). Vloerlamp “MIKEY” €229 45 cm hoog, geïntegreerde LED-verlichting. Kussen “VERONICA” €21, 99
45 x 45 cm, 100% katoen, verkrijgbaar in mint, blauw, roze en groen. Kussen “IMPRINT” €21, 99 45 x 45 cm, 100% polyester, verkrijgbaar in blauw, taupe en grijs. Kussen “FANNY” €24, 99 43 x 43 cm, 100% polyester,
verkrijgbaar in blauw, antraciet, groen en beige. Kussen “NORMAN” €19, 99 30 x 50 cm, 100% polyester, Verkrijgbaar in petrol, groen, antraciet, mint & cognac. Vaas “PEREIRA M” €49, 99 35 cm hoog, 100 % keramiek.

XOOON - room for living
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Design sofa “TALISMAN”
3-zits met ottomane en
verstelbare hoofdsteunen.
In stofgroep 1

€1899
zie pagina 152-153

-29-

XOOON - room for living

Interior
DAYDREAMING

Tafel “DENMARK” €999 met blad in eikenhout railway brown, metalen onderstel met eikenhouten inleg, 220 x 100 cm, 77 cm hoog. Ook verkrijgbaar in andere afmetingen
Bergkast “DENMARK” €1199 in eikenhout railway brown, 2 deuren, 3 laden en 3 niches met LED-verlichting, 100 cm breed x 190 cm hoog Stoel “AIDEN” €169 in stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra,
handgreep en zwart metalen draadframe. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet, cognac en charcoal

XOOON - room for living
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W E

A R E

F A M I L Y

Draaibare barstoel “AIDEN”
Met zwartmetalen draadframe.
In stof Calabria met accenten in
kunstleder Tatra.
In 3 kleurcombinaties.

€169
Ook als stoel €169

zie pagina 128 + 133
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Over view

“DENMARK”

“DENMARK” COLLECTION

c o l l e c t i o n

01

03

02

04

05

06

07

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 154 - 155 01.
04.

Tafel €999 220 x 100 cm. Ook verkrijgbaar in 250, 190 en 160 cm lang.

02.

Highboard €1099 110 cm breed x 140 cm hoog, LED-verlichting.

Lowboard €799 170 cm breed, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar in 140 en 200 cm breed

XOOON - room for living

06.

Salontafel €449 110 x 65 cm

07.

05.

03.

Wandplank €169 100 cm breed

Dressoir €1099 210 cm breed, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar in 180 en 240 cm breed

Bergkast €1199 100 cm breed x 190 cm hoog, LED-verlichting.
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close
up
Salontafel “DENMARK”
110 x 65 cm.
Blad in eikenhout met onderstel
in zwart metaal

€449
zie pagina 154-155

I

ndustrial meets
Functional

De meubels van de
“DENMARK” lijn vormen de
basis voor een trendy inrichting
met een Scandinavische
look, waarbij maximaal op
functionaliteit is ingezet. Zacht
gevlamd eikenhout met een
natuurlijke reliëfstructuur wordt omarmd
door off-black metalen kaders en poten.
Ervaar het comfort van het soft-close
systeem dat in de deuren en laden van
deze collectie is doorgevoerd. Gun jezelf
de luxe uitstraling van LED-verlichting in
de kasten. Persoonlijk zijn wij dol op de
bijzondere salontafel uit deze collectie. De
strakke bladen en het ruimtelijke onderstel
maken deze “zwevende” tafel ook geschikt
als bijzettafel om trendy decoraties op
te presenteren. Zeg eens eerlijk… heb jij
stiekem al een plaatsje voor deze meubels
in gedachte?
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N E A R

A L W A Y S
Y O U !
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the Netherlands: 47 Stores ~ Belgium: 29 Stores
Germany: 43 Stores ~ France: 19 Stores ~ Luxembourg: 1 Store
Switzerland: 2 Stores ~ Austria: 4 Stores
New stores coming XOOON. Check www.XOOON.com for updates!
XOOON - room for living
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Sp ecial
R E L A X FA U T E U I L “ T I R A N A”

Relaxfauteuil “TIRANA”
Met handmatige relaxfunctie.
Op zwart metalen draaivoet
in stofgroep 1

€999
zie pagina 137
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Sp ecial
VERANDERKOORTS

Ben jij iemand die van verandering
houdt en is dat ieder seizoen
opnieuw te zien in je interieur?
Dan hebben we het ideale meubel
voor je: een sofa die is samen te
stellen uit verschillende losse
elementen die je keer op keer
weer een ander plekje geeft. De
bekleding kies je per element,
naar gelang jouw persoonlijke
smaak en voorliefde om te experimenteren. Subtiele hint: hoe meer
elementen, hoe beter de relatie
met je huisgenoten. Ideaal zijn de
handige bijzettafeltjes die je tussen
en rondom de sofa kunt plaatsen.
Zo heb je alles bij de hand en zit jij
de hele avond op je plek!

Elementensofa “SEGMENTO” €3146 XXL hoekopstelling
zoals afgebeeld in stof Fantasy en Kibo (stofgroep 2). Verkrijgbaar in

Fauteuil
“GRATZ” €479 met frame in zwart metaal, zoals afgebeeld in stof
verschillende elementen, stoffen en kleuren. Ook in leder.

Elementensofa “SEGMENTO”

Kibo (stofgroep 2) In stofgroep 1 €449. Combineer voor- en achterzijde

1-Zits element in stofgroep 1

uit alle stof- en ledersoorten.

€449

Bergkast “FANEUR” €1299

in naturel eiken. 4 deuren met houten greep, ook verkrijgbaar

Hoektafel
“FANEUR” €129 met metalen frame, omkeerbaar blad in naturel
met metalen greep. 120 cm breed x 170 cm hoog.

eiken. Combineer meerdere hoektafels tot een speelse salontafel.
40 x 40 x 38 cm hoog.

Bijzettafel “SEGMENTARO” €399
Middenconsole

in naturel eiken met metaal, 30 x 120 cm.

“SEGMENTARO” €399 in naturel eiken met metaal, 40 x 100 cm.
Boekenkast “FANEUR” €699 in naturel eiken. 1 deur en
11 niches. 70 cm breed x 195 cm hoog. Karpet “STUDIO” €279
230 x 160 cm, 60% jute 40% polyester. Vloerlamp “NICKY” €149

zie pagina 150-151

169 cm hoog (in deze armatuur passen enkel LED lampen van
energieklassen A++ t/m E).

Tafellamp “NICKY” €99 43 cm hoog. (in

deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E).

Bijzettafel “VALO” €89 40 cm hoog, 100% staal. Schilderij
“FOOD JOINT” €129 104 x 74 cm, print op MDF. Kussen
“FANCY PARROT” €14, 99 50 x 30 cm, 100% polyester. Kussen
“FANNY” €24, 99 43 x 43 cm, 100% polyester, ook verkrijgbaar in
antraciet, groen en beige Kussen “OCEAN” €22, 99 45 x 45 cm,
100% katoen. Vaas “VALO” €49, 99 28 cm hoog, 100 % staal.
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Interior
SOFT INDUSTRIAL

Uitschuiftafel “VINO” €1599 180 (+50) x 90 cm met zwart metalen poten, blad in eiken grijs met keramiek blad in antraciet, uitschuifblad in eiken grijs. Verkrijgbaar in diverse
afmetingen. Stoel “LANCE” €149 met zwart metalen frame in stof Kibo, standaard met handgreep. Verkrijgbaar in cognac, antraciet, taupe en lichtgrijs. Ook verkrijgbaar met
onderstel in massief eiken of RVS €159 Kruk “OWEN” €79 zwart metalen frame met accentkleur, zitting in kunstleder Tatra licht blauw met bies in antraciet. Verkrijgbaar in
diverse kleuren. Hanglamp “GABY” €349 (in deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E) Vaas “KOLIBRI” €44, 99 32 cm hoog, 100% keramiek.

XOOON - room for living

-38-

Stoel “LANCE”
In microvezelstof Kibo.
Verkrijgbaar in 4 kleuren en
3 soorten frames. Al vanaf

€149
zie pagina 129
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Sofa “TALISMAN”
3-Zits met verstelbare
hoofdsteunen. In stofgroep 1

€999
zie pagina 152-153

XOOON - room for living
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Interior
SOFT INDUSTRIAL

Een doorsnee interieur zonder
creativiteit? Niet in jouw huis.
Continu zoek je naar uitdaging
in onverwachte combinaties.
Mooie vondsten vullen je huis
met karakter. Het belangrijkst
vind jij dat je inrichting bij je
persoonlijkheid past. Zodat jij je
écht thuis kunt voelen in jouw
paleisje. Zo dacht je goed na over
de kleur van je sofa met zijn
softe uitstraling. Je ging voor
luchtig blauw, omdat dit zich
zo interessant laat combineren
met je stoere (en erg praktische)
salontafel met keramiek tafelblad.

Design sofa “TALISMAN” €999 3-zits in stof Miami (stofgroep 1).
Standaard

verstelbare

hoofdsteunen,

poten

in

aluminiumlook.

Verkrijgbaar in diverse stoffen, kleuren en opstellingen. Ook in
leder.

Draaifauteuil

“FALCO”

€529

op

zwart

metalen

draaipoot, zoals afgebeeld in leder Cuba (ledergroep 30), inclusief
pocketvering.

Bergkast

“VINOVO”

€1399 in eiken grijs

gecombineerd met MDF antraciet. 2 deuren, 2 laden en 4 niches

Salontafel
“VINOVO” €599 in eiken grijs met draaibare top van keramiek.
80 x 80 cm, op wielen. Lowboard “VINOVO” €799 in eiken
met LED-verlichting, 100 cm breed x 190 cm hoog.

grijs gecombineerd met MDF antraciet. 2 kleppen en 1 niche met

Vloerlamp “GABY”
€229 163 cm hoog (in deze armatuur passen enkel LED lampen van
energieklassen A++ t/m E) Tafellamp “GABY” €69 Ø30 cm grijs glas.

LED-verlichting, 170 cm breed x 60 cm hoog.

(in deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E)

Spiegel “EDEN” €149 Ø80 cm. Kussen “NORMAN” €19, 99
50 x 30 cm. Verkrijgbaar in 5 kleuren. Kussen “ZIKZAK” €19, 99
45 x 45 cm. Kussen “VERONICA” €21, 99 45 x 45 cm.
Verkrijgbaar in de kleuren blauw, mint en roze. Schaal
“KOLIBRI” €39, 99 27 cm breed x 15 cm hoog 100% keramiek.
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Over view

“VINOVO”

B
“ VOITNAONVI C
O A” LC JOUL N
LE
G CL TE I O N

c o l l e c t i o n

01

Montessa grey

Montessa Natur

Eikenhout

02

03
Anthracite

Warm White

MDF

Anthracite

04

Blaze Grey

Keramiek

05

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 162 - 163 01 .

Bergkast €1399 100 cm breed x 190 cm hoog. Standaard in eiken grijs en MDF antraciet, LED-verlichting. Overige combinaties €1499
in eiken grijs en MDF antraciet, LED-verlichting. Overige combinaties €1399

Ook verkrijgbaar in 140 en 200 cm breed.
breed

05.

XOOON - room for living

04.

03.

02.

Highboard €1299 125 cm breed x 165 cm hoog. Standaard

Lowboard €799 170 cm breed. Standaard in eiken grijs en MDF antraciet, LED-verlichting. Overige combinaties €899.

Dressoir €1199 240 cm breed. Standaard in eiken grijs en MDF antraciet, LED-verlichting. Overige combinaties €1299. Ook verkrijgbaar in 210 en 180 cm

Salontafel €599 80 x 80 cm. Standaard in eiken grijs en MDF antraciet, draaibaar tafelblad in keramiek. Overige combinaties €649. Ook verkrijgbaar in 120 x 60 cm met draaiblad.
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close
up
Highboard “VINOVO”
met LED-verlichting,
125 cm breed x 165 cm hoog

€1299
zie pagina 162-163

R

obuust en
veelzijdig

Met de “VINOVO” lijn krijg
je de kans om zelf aan
de slag te gaan. De
kastmeubelen van deze
collectie zijn namelijk
geheel naar eigen smaak samen te stellen!
Je kunt kiezen uit verschillende combinaties
van materialen en kleuren. Zo kun je gaan
voor een romp in antraciet of wit gelakt MDF.
Dit kun je vervolgens weer combineren met
fronten in naturel eiken of grijs met een grove
reliëfstructuur. Ingebouwde LED-verlichting
in de nissen maakt je eigen creatie helemaal
af. En voordat wij het vergeten: de salontafel
biedt nog een extra keuze: Wat dacht je van
een tafelblad in keramiek? “VINOVO” staat
voor veelzijdigheid; kies en combineer!
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the
beautiful
world of

XOOON - room for living
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Interior
H U I S K A M E R N AT U U R

Stoel “MILO”
Met gebogen zwart metalen frame.
Combinatie van stof Calabria en
lederlook Tatra. In 3 kleuren

€129
zie pagina 128

Tafel “VISION” €849 blad in massief Seeshamhout en metalen onderstel met verplaatsbare poten, 220 cm lang x 105 cm breed, 190 x 100 cm €749, 250 x 105 cm €949
Stoel “MILO” €129 met zwart metaal gebogen poten, in de combinatie lederlook Tatra en stof Calabria, in de kleuren groen, antraciet en charcoal
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Sp ecial

LOU N G E SO FA “TO M MA”

XOOON - room for living
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Loungesofa “TOMMA”
Met verstelbare hoofdsteunen
in stofgroep 1

€1499
Optioneel: verschuifbaar
rugkussen €119
zie pagina 152
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trend alert

HET LIJKEN WEL BLOEMBLAADJES, DEZE
RONDE GEVORMDE “GIULIETTE” ARMSTOELEN
IN FRISSE, NATUURLIJKE TINTEN.
MET LUXE RVS ONDERSTEL OF ZWART
METALEN FRAME OP WIELEN. KIES UIT 2
VOORDEELCOMBINATIES OF STEL ZELF JE
FAVORIETE STOEL SAMEN.
In stof vanaf €199 (zie pagina 131)

GORGEOUS GREENERY

R

echt uit de
natuur

Één zijn met de natuur
en comfortabel wonen,
dat is met de meubels
van XOOON niet
alleen mogelijk, maar
ook makkelijk! Deze
groene stijl, met materialen die recht uit de
natuur lijken te komen, geeft je het gevoel van
thuiskomen, rust, zachtaardigheid en liefde.
Door aardse tinten met elkaar te combineren,
ontstaat een effect waar geen yogaschool
tegenop kan. Of beter gezegd, je waant je
vanzelf in de natuur met deze meubelen.
Combineer rustige nuances en basiskleuren
met gewaagdere kleurextracten zoals een
gele vaas of kleurrijk schilderij. Zo geef je
je interieur toch die frisse uitstraling, maar
bewaar je de kalmte die jou geheel tot rust
laat komen in je eigen vertrouwde omgeving.
Ben jij al zen?

HOU JE VAN KLEUR, DAN HOU JE VAN “JAX”!
DEZE STOERE FAUTEUIL IS VERKRIJGBAAR
IN 4 KLEUREN, WAARBIJ DE KLEUR VAN
DE ZITTING TERUGKOMT IN DE BIES ÉN DE
SPIJLTJES VAN HET FRAME €299 (zie pagina 135)

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

EEN LAMP DIE JE HUIS LAAT
STRALEN, ZÉLFS ZONDER LICHT.
HANGLAMP “MANDY”, MATZWART
EN KOPERKLEURIG METAAL,
100 CM BREED €179* COCO maison

�
s
ou
Gorge

greenery

ARE YOU LOOKING AT ME? SCHILDERIJ “COW”.
104 X 74 CM. HOOGGLANS FOTO MET HOUTEN
KADER €129 COCO maison

OOK VERKRIJGBAAR ALS STOEL MET ZWART
METALEN FRAME €159 (zie pagina 129)

IN EEN “GROEN” INTERIEUR KAN EEN VERWIJZING
BEZIGE BIJEN NIET ONTBREKEN. KARPET “KOPENHAGEN”
MET HONINGGRAAT MOTIEF, 230 X 160 CM, 100% WOL,
HANDGEWEVEN €279 COCO maison

XOOON - room for living
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MET DEZE LANDELIJKE VAZEN ZET JE DE
BLOEMETJES VOOR DE VERANDERING EENS
BINNEN. VAAS “PEREIRA”. 26 EN 35 CM HOOG,
VANAF €34, 99 COCO maison

HOUT BRENGT DE WARMTE
VAN DE NATUUR BIJ JE IN HUIS.
BERGKAST “GARDA” VAN LUXE
KIKARHOUT, 120 CM BREED
€1199 (zie pagina 156)

IN LOVE
WITH
OUR
PLANET
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3 verstelbare hoofdsteunen

XXL opbergvak

the new
way of
lounging

XXL uitschuifbaar
lounge gedeelte
XOOON - room for living
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Sp ecial
FUNCTIONEEL COMFORT

Multifunctionele sofa “ARHUS”
2,5-Zits met uitschuifbaar
loungegedeelte en opbergbox
in longchair. In stofgroep 1

€1499
zie pagina 138-139
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Interior
BE THE DESIGNER

Mogen wij je voorstellen aan deze
trendy meubellijn die opvallend
is, en volop keuzemogelijkheden
biedt om aan te passen naar
eigen smaak. De meubels van
deze collectie zijn gemaakt
van karaktervol Tramwood,
gecombineerd met een off-black
designonderstel. Hou je van een
fris contrast, kies dan voor de
uitvoering met witgelakte fronten.
Gaat je voorkeur uit naar een
vollere smaak? Laat dan de
meubels uitvoeren met antraciet
gelakte fronten, of –voor een
meer natuurlijke look– met
fronten in Tramwood. Moet jij eens
opletten wat er met je interieur
gebeurt…

Dressoir

“OTTA”

€999

in

Tramwood

met

fronten

in

MDF wit gelakt, binnenkant antraciet gelakt, 210 cm breed x
80 cm hoog, 3 deuren, 2 laden en 2 niches, LED-verlichting
Ook mogelijk met fronten in Tramwood of MDF antraciet gelakt €1049

Highboard “OTTA” €999

in Tramwood met fronten in

MDF wit gelakt, binnenkant antraciet gelakt, 105 cm breed x
145 cm hoog, 2 deuren, 1 lade en 2 niches, LED-verlichting. Ook
mogelijk met fronten in Tramwood of MDF antraciet gelakt €1049

Tafel “OTTA” €699 190 x 90 cm. In Tramwood met poten in off-black
metaal, 220 x 100 cm €799 Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel Stoel
“DEMI” €189 met RVS onderstel, inclusief pocketvering, in
de combinatie lederlook Tatra en stof Calabria in 4 kleuren. Ook

Karpet
“KOPENHAGEN” €279 230 x 160 cm, 100% handgeweven
wol Object “BEAR” €99 49 cm hoog, metaal look met studs
Schilderij “OWL” €199 120 x 90 cm, print op metaal
verkrijgbaar met zwart frame, in stofgroep 1 vanaf €199

XOOON - room for living
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Tafel “OTTA”
In Tramwood met poten in off-black
metaal, 190 x 90 cm

€699
zie pagina 165
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Elementensofa “BREDA”
Stel samen uit vele elementen,
stof- en ledersoorten en kleuren.
Zoals afgebeeld: XXL opstelling in
stofgroep 1

€2949

Optioneel: uitschuifzittingen €100
zie pagina 138-139

XOOON - room for living
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Interior
BE THE DESIGNER

Heb jij graag de touwtjes in
handen als het om je interieur
gaat? XOOON is de beroerdste
niet en laat jou je eigen bank
samenstellen. Deze sofa biedt
luxe en comfort in één. Leef
je uit met losse elementen en
breng ze samen tot de door jou
gewenste opstelling. Standaard
is ‘ie voorzien van verstelbare
hoofdsteunen. Voor meer comfort
kun je kiezen voor optioneel
uitschuifbare zittingen. Kan het
nóg luxer? Ja hoor! Je hebt
ook nog keuze uit verschillende
armsteunen, designpoten en een
ruim kleurenpalet in stof en leder.
Maak je ontwerp af met een bies in
een kleur die erbij past

Elementensofa “BREDA” €2949 bestaande uit longchair met
2,5-zits en XL ottomane, zoals afgebeeld in stof Forli (stofgroep 1)
Optioneel: uitschuifzittingen €100

Vloerlamp “ROBBY” €249

170 cm (in deze armatuur passen enkel lampen van energieklassen

Karpet “KOPENHAGEN” €279 160 x 230 cm,
Bijzettafel “HARLEM” €79 met
onderstel in hout, blad in koperkleurig metaal, h: 41 cm Bijzettafel
“LUCA” €129 met onderstel in hout, blad in gelakt MDF,
h: 45 cm. In 3 kleuren Laptoptafel “CALIMERO” €119
A++ t/m E)

100% wol, handgeweven

met frame in metaal, blad in ice glas, h: 60 cm. In 2 kleuren.
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close

up

Bergkast “OTTA”
Met LED-verlichting.
95 cm breed x 190 cm hoog.
Fronten wit gelakt MDF

€1099

fronten antraciet gelakt MDF: €1149
fronten Tramwood: €1149

zie pagina 160-161

W

it, Tramwood of
antraciet

“OTTA” is bij uitstek
de meest creatieve
lijn uit de XOOON
collectie. Standaard zijn
de meubels uitgevoerd in karaktervol Tramwood met MDF witgelakte fronten, die ieder
item een frisse uitstraling geven. De nissen
in de kastmeubelen zijn antraciet gelakt en
voorzien van LED-verlichting, waardoor ieder
meubel net dat extra stukje diepte krijgt. De
kastdeuren sluiten geluidloos en zacht dankzij
het luxe soft-close systeem. Wil je je inrichting
echter een andere draai geven, dan bieden
we je de optie om de fronten in Tramwood of
MDF antraciet te kiezen. Wordt het wit, Tramwood of antraciet… Heb jij je keuze al gemaakt?

XOOON - room for living
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Over view

“OTTA”

“OT TA” CO LLEC T I O N

c o l l e c t i o n

01

basisversie:
fronten wit gelakt

02

03

optie:
fronten antraciet gelakt

05

04

optie:
fronten Tramwood

06

07

08
09

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 16 0 - 161 01. Lowboard €749 170 cm breed, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar met fronten in MDF antraciet of Tramwood €799 0 2 . Tafel €699 190 x 90 cm. Ook verkrijgbaar in de afmeting 220 x 100 cm en als uitschuiftafel
03. Wandplank €159 100 cm breed met details in MDF wit. Ook verkrijgbaar met details in MDF antraciet Tramwood details €189. 04. Highboard €999 105 cm breed x 145 cm hoog, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar met
fronten in MDF antraciet of Tramwood €1049 05. Dressoir €999 210 cm breed, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar met fronten in MDF antraciet of Tramwood €1049. Ook verkrijgbaar in 180 of 240 cm breed
06. TV-dressoir €549 170 cm breed, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar met fronten in MDF antraciet of Tramwood €599. Ook verkrijgbaar in 140 cm breed 07. Bergkast €1099 95 cm breed x 190 cm hoog
LED-verlichting. Ook verkrijgbaar met fronten in MDF antraciet of Tramwood €1149 08. Salontafel €549 120 x 60 cm met witte details. Ook verkrijgbaar
met details in MDF antraciet of Tramwood €599 09. Draaibare top €199 voor TV-dressoir. 140 cm breed
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trend alert

BLACK & WHITE

STRAK EN LUCHTIG TEGELIJK DOOR
HET GEBRUIK VAN DRAADSTAAL,
BIJZETTAFEL “MASON”,
47 CM HOOG €119 COCO maison

S

�
l
u
if
t
Beau

pannende
contrasten

black&
white

Black & White: het
zijn twee uitersten
die verrassend goed
samengaan. Daar moet
je gebruik van maken,
vinden de stylisten
van XOOON. Creëer
een adembenemend effect door te spelen
met vormen, materialen en structuren. Er is
een beetje lef voor nodig, maar geloof ons:
you’re gonna love it! XOOON biedt ruime
mogelijkheden om te mixen & matchen met
black & white en we kunnen niet wachten
om jou te inspireren. Daarom doen we
alvast een voorzetje met deze eyecatchers
voor je interieur. Tóch stiekem een extra
kleuraccentje toevoegen? Wij houden je niet
tegen! Tip: ga voor hout of camel… and see
what happens!

EEN OFF-BLACK METALEN
ONDERSTEL DRAAGT HET STOERE
BETONEN TAFELBLAD VAN TAFEL
“TORO”, IN VELE MODELLEN
VERKRIJGBAAR, BIJVOORBEELD
TAFEL, BARTAFEL, SALONTAFEL.
TAFEL 190 X 90 CM €849
(zie pagina 166-167)

ZO PLAT ALS EEN DUBBELTJE, MAAR
EENMAAL VERLICHT IS TAFELLAMP “NEYO”
RUIMTELIJK AANWEZIG, INGEBOUWDE
LED-VERLICHTING MET 3D-EFFECT,
47 CM HOOG €99 COCO maison**

LEG JE EIGEN ACCENT MET EEN
DESIGNSTOEL IN BEKLEDING EN KLEUR
NAAR KEUZE. KIES UIT UNI- OF DUO
STOFFERING. ALS KLAP OP DE VUURPIJL
KUN JE ZELFS HET ONDERSTEL ZELF
KIEZEN! STOEL “ARTELLA” VANAF €169
STOEL “DEMI” VANAF €199 (zie pagina 130)

KARPET “VIVALDO” HEEFT EEN
PATCHWORK PRINT IN ZWART/WIT/
GRIJSTINTEN. EEN SUBTIEL ACCENT IN HET
INTERIEUR ÉN LEKKER AAN JE VOETEN,
230 X 160 CM, €249 COCO maison

XOOON - room for living
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*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E
**Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ t/m A

HET ZWART METALEN,
OPENGEWERKTE MATERIAAL
GEEFT HANGLAMP “VICTOR”
EEN ECHT INDUSTRIEEL
KARAKTER. DE 5 FRAAIE
LICHTPUNTEN HANGEN OP
VERSCHILLENDE HOOGTES
€229 COCO maison*

THE MOST
BEAUTIFUL
CONTRASTS
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Interior
NO PLACE LIKE HOME

Design sofa “LIMA” €2397 bestaande uit een 3-zits element, hoekelement en ottomane zoals afgebeeld in micro-leder Corsica (stofgroep 15), poot in hout zwart gelakt. In stofgroep 1 vanaf €1897. Verkrijgbaar in
verschillende opstellingen, stoffen en kleuren. Ook in leder. Salontafel “BARCINI” €599 met draaibare top. In massief eiken met ombouw in off-black metaal, op wielen. 120 cm x 70 cm x 36 cm hoog. Bergkast
“BARCINI” €1399 in massief eiken met ombouw in off-black metaal. 4 deuren, 1 laden en 1 niche met LED-verlichting 100 cm breed x 190 cm hoog. Lowboard “BARCINI” €799 In massief eiken met ombouw in
off-black metaal. 3 deuren, 2 laden en 1 niche met LED-verlichting. 170 cm breed x 60 cm hoog. Karpet “STUDIO” €279 230 x 160 cm, 60% jute 40% polyester. In antraciet en groen. Karpet “STUDIO ROUND” €159
Ø 150 cm, 60% jute 40% polyester. In antraciet en groen. Vloerlamp “NILLY” €119 160 cm hoog (in deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E). Tafellamp “MOCHA” €29, 99 12 cm hoog.
(in deze armatuur passen enkel LED lampen van energieklassen A++ t/m E). Canvas metaal “MINE” €199 90 x 120 cm print op metaal. Kussen “JUPITER” €32, 9945 x 45 cm, 100% katoen, ook verkrijgbaar in blauw en
antraciet. Kussen “VERONICA” €21, 99 45 x 45 cm, 100% katoen, ook verkrijgbaar in groen, blauw en roze. Kussen “NORMAN” €19, 99 30 x 50 cm, 100% polyester, Verkrijgbaar in petrol, groen, antraciet, mint & cognac.

XOOON - room for living
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Designsofa “LIMA”
Bestaande uit een 3-zits element,
hoekelement en ottomane.
Met zwart houten poot.
In stofgroep 1

€1897
zie pagina 142-143

-61-

XOOON - room for living

Interior
NO PLACE LIKE HOME

Een eetkamer waarin je je thuis
voelt, zei je. Zo een waar iedereen
die binnenloopt direct op z’n gemak
is, met een tafel die uitnodigt
om lekker aan te schuiven. Of je
nu een groep eters ontvangt, je
laptop erbij pakt en een artikel
naleest, of in relaxmodus geniet
van een dampende kop soep. Jouw
eetkamer is de veelzijdigheid zelve.
Je verlangde naar een creatief
ingerichte ruimte; zuiver met frisse
tinten. Grijze, mintkleurige stoelen
en een bank die perfect bij de tafel
past. Je droomde van een sfeervolle
eetkamer die liefde en ontspanning
uitstraalt. En dat heb je precies zo
voor elkaar gekregen.

Tafel “MADDOX” €1199 met blad in naturel eiken en X-onderstel
in zwart metaal, 250 x 100 cm. Ook mogelijk met blad in beton en met
centrale kruispoot in zwart metaal. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Stoel “GRANT” €139 in lederlook Tatra met accenten in stof Blues
antraciet. Met handgreep en zwart metalen draadframe. Verkrijgbaar
in antraciet, mint en charcoal.

Eetkamerbank “GRANT” €449

in lederlook Tatra met accenten in stof Blues, zwart metalen
draadframe, 160 cm breed. Verkrijgbaar in antraciet, mint en charcoal.

Highboard “BARCINI” €1399 In naturel eiken met ombouw
in off-black metaal, 3 deuren 1 klep en 3 niches met LED-verlichting.
125 cm breed x 140 cm hoog.

Kruk “OWEN” €79 in

lederlook Tatra met zwart metalen frame. Verkrijgbaar in 4 kleuren.

Tafellamp “NILLY” €79 57 cm hoog. (in deze armatuur passen enkel
LED lampen van energieklassen A++ t/m E). Wandklok “HATSU” €119
Ø 72 cm. Metaal met MDF en glas. Ook verkrijgbaar in wit.

Vaas “MARC S” €39, 99 41 cm hoog, kleur mint 100 % glas.
Vaas “MARC L” €44, 99 30,5 cm hoog, kleur taupe 100 % glas.

XOOON - room for living
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Stoel “GRANT”
In lederlook Tatra met
accenten in stof Blues.
Met zwart metalen draadframe.
Verkrijgbaar in 3 kleuren

€139
Ook als bank, 160 cm €449
zie pagina 129
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up

Bergkast “BARCINI”
100 cm breed, 190 cm hoog
met LED-verlichting

€1399
zie pagina 154-155

G

edurfd
Vakwerk

Laat je inspireren
door de “BARCINI”
collectie en geef je
interieur een stoer
karakter. De meubels
uit deze lijn zijn met de hand gemaakt, en
dat zie je. Het gebruik van metaal en de
zichtbaarheid van houtnerven, zorgt voor
een authentieke look. Open knoesten in
het massieve eikenhout zijn opgevuld met
houtblokjes, die vervolgens feilloos worden
afgewerkt. Deze bijzondere eigenschap geeft
de meubelstukken de ambachtelijke touch
die iedere huiskamer verwarmt. De offblack metalen ombouw, LED-verlichting en
het soft-close systeem maken je meubilair
compleet. Kies je voor de “BARCINI” collectie?
Complimenten voor je excellente smaak!

XOOON - room for living
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Over view

“BARCINI”

“BARCINI” COLLECTION

c o l l e c t i o n

01

ombouw in

METAAL

d e ta i l

03
02

05
04

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 154 - 155 03.

01. Lowboard €799 170 cm breed. Ook verkrijgbaar in 140 cm breed. LED-verlichting 0 2 . Salontafel €599 120 x 70 cm
0 4 . Highboard €1399 125 cm breed x 140 cm hoog. LED-verlichting
0 5 . Bergkast €1399 100 cm breed x 190 cm hoog, LED-verlichting

Dressoir €1399 230 cm breed. Ook verkrijgbaar in 190 cm breed
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{ 01

{ 03

{ 02

{ 07
T H E

B E A U T I F U L

D E C O R A T I O N

B R A N D

{ 04

05 }

01.) TAFELLAMP “MOCHA” €29, 99 H: 12 CM EXCL. BULB 02.) TAFELLAMP
“NILLY” €79 H: 57 CM 03.) VAAS “MARC S” €39, 99 100% GLAS H: 41 CM
VAAS “MARC L” €44, 99 100% GLAS H: 33,5 CM 04.) KUSSEN “HOME”
€17, 99 65% POLYESTER EN 35% KATOEN 45 X 45 CM KUSSEN “JUPITER”
€32, 99 100% KATOEN 45 X 45 CM KUSSEN “VERONICA” €21, 99 100%
KATOEN 45 X 45 CM KUSSEN “NORMAN” €19, 99 100% POLYESTER
30 X 50 CM 05.) SCHILDERIJ “AFRICAN LADY B” €79 60 X 80 CM
06.) BORD “PEREIRA L” €39, 99 BLAUW 100% KERAMIEK Ø30 CM SET VAN 2
BORD “PEREIRA S” €24, 99 PAARS 100% KERAMIEK Ø21,5 CM SET VAN 4
SCHAAL “PEREIRA S” €14, 99 BEIGE 100% KERAMIEK Ø15,5 CM
SET VAN 2 07.) KLOK “MOCHI” €119 METAAL EN GLAS Ø72 CM

Shop online!

check www.cocomaison .nl
.be

{ 06

XXL Sofa “FLYNN”
3,5-Zits met hoogwaardig
zitcomfort. Mogelijk in alle
stoffen en ledersoorten.
In stofgroep 1 incl. designpoot

€1299
zie pagina 140-141
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Interior
I LOFT YOU

Droom je van wonen in een
oud fabriekspand? Combineer
dan pure materialen en geef je
woonkamer een stoer uiterlijk.
Deze sofa heeft zijn ruige look
te danken aan de combi van stof
en natuurlijk aniline leder.
Roestvrij stalen designpoten zorgen
voor een stijlvol contrast. Je zou
bijna zeggen dat de kasten en
salontafel gemáákt zijn voor deze
plek. Het natuurlijk eikenhout met
doorlopende houtnerf brengt warmte
in je interieur. Het bovenblad in
beton zorgt voor een grof industrieel
tintje. Hoor je in gedachten de
fabriekshoorn al loeien?

XXL Sofa “FLYNN” €1799 3,5-zits (265 cm breed) zoals afgebeeld
in de combinatie leder Cuba en Stof Calabria (combinatiegroep 31),
inclusief luxe designpoot. In stofgroep 1, inclusief luxe designpoot
€1299.

Verkrijgbaar

Optioneel:

in

hoofdsteun

diverse
in

stof

afmetingen,
vanaf

€89.

stoffen
Armkussen

en
in

leder
stof

vanaf €89 Bijpassende poef 66 x 105 cm, in stof vanaf €379.
Meerprijs luxe designpoot €100

Salontafel “MYLAND” €649

in eikenhout vintage white met draaibaar blad in beton, 80 x 80 cm

Highboard “MYLAND” €1199 in eikenhout vintage white met
bovenblad in beton, 4 deuren, 3 niches, LED-verlichting, 110 cm breed x
145 cm hoog

TV-dressoir “MYLAND” €749 in eikenhout

vintage white met bovenblad in beton, 1 lade, 1 klep, 1 niche,
180 cm breed x 45 cm hoog

Fauteuil “BUENO” €599 met RVS

frame, zoals afgebeeld in de combinatie leder Cuba en stof Gibson.
Verkrijgbaar in alle stoffen en leder. Ook verkrijgbaar met armen in drie
kleuren hout

Karpet “DULCE” €249 230 x 160 cm, 100% katoen.
Vloerlamp “FAN” €279 hoogte 173 cm

Verkrijgbaar in 4 kleuren.

(in deze armatuur passen enkel lampen van energieklassen A++ t/m E)

Vaas “MATTY” €39, 99 50 cm hoog, 100% glas | 25 cm hoog €17, 99
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W

close

arm &
Industrieel

up

De “MYLAND” lijn
is de beste basis
voor een warm interieur met een stoere
look. Deze collectie
bestaat uit degelijke eikenhouten meubels
met een industriële feel. Bovenbladen zijn
verkrijgbaar in beton of hout. Kies je voor
een compleet warme look of speel je met
stoere accenten? De houten designpoot is
op twee manieren plaatsbaar, en de deuren
van deze meubels zijn voorzien van een zacht
en geluidloos soft-close systeem. Absolute
blikvanger van deze collectie is de salontafel:
verrijdbaar én met draaibaar tafelblad. En ook
hier kun je weer kiezen: wordt het hout of
beton? Living on the edge met twee totaal
verschillende stijlen! Durf jij te combineren?

Salontafel “MYLAND”
80 x 80 cm. Met draaibaar
bovenblad in beton

€649
Met houten bovenblad €549
zie pagina 158-159

XOOON - room for living
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Over view

“MYLAND”

“MYLAND” COLLECTION

c o l l e c t i o n

01

03

02

04

05

06

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 158 - 159 03.

01.

Boekenkast €649 75 cm breed x 200 cm hoog, bovenblad in hout

02.

Salontafel €649 80 x 80 cm, bovenblad in beton. Ook verkrijgbaar met bovenblad in hout €549

Highboard €1199 110 cm breed x 145 cm hoog, bovenblad in beton. Ook verkrijgbaar met bovenblad in hout €1099

hout €549. Ook verkrijgbaar in 180 cm breed.

05.

04.

TV-dressoir €649 150 cm breed, bovenblad in beton. Ook verkrijgbaar met bovenblad in

Dressoir €1399 230 cm breed, bovenblad in beton. Ook verkrijgbaar met bovenblad in hout €1299. Ook verkrijgbaar in 190 cm breed

06.

Lowboard €999 190 cm

breed, bovenblad in beton. Ook verkrijgbaar met bovenblad in hout €899. Ook verkrijgbaar in 160 cm breed
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W E

A R E

F A M I L Y

Barstoel “SCOUT”
In combinatie van kunstleder
Tatra met stof Calabria met slank
RVS frame. 180º draaibaar voor
gemakkelijke op- en afstap

€179

Ook als stoel verkrijgbaar €159
zie pagina 129 + 133

XOOON - room for living
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Sp ecial
W E AR E FAM I LY

Barstoel “SCOUT” €179 combinatie van kunstleder Tatra met stof Calabria. Met RVS frame, 180º draaibaar. Mogelijk in 3 kleurcombinaties. Ook verkrijgbaar als stoel.
Bartafel “VISION” €649 met blad in massief Seeshamhout met boomstam-effect. Frame off-black metaal. 130 x 90 cm. Ook verkrijgbaar als tafel.
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Sofa “ALMADA”
2,5-Zits met verstelbare
hoofdsteunen. In stofgroep 1

€899

Optioneel: uitschuifzittingen €50 / zit
zie pagina 138-139

XOOON - room for living
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Sp ecial
PASTEL MAGIC

Pastel
Magic

“Speel met licht en
zachte pasteltinten;
ook jij kunt toveren!”

Sofa “ALMADA” €899 2,5-zits (196 cm breed), standaard verstelbare hoofdsteunen, poten in RVS, zoals afgebeeld in
stof Rosswel (stofgroep 1) | Optie: uitschuifbare zittingen €50 | Leverbaar in diverse stoffen, kleuren en opstellingen. Ook in

Fauteuil “BUENO” €399 met frame in hout, zoals afgebeeld in stof Orlando (stofgroep 2) . Verkrijgbaar in alle
Vloerlamp “NATAN” €179
195 cm hoog, voet in beton , kap in stof (in deze armatuur passen lampen van energieklassen A++ t/m E) Bijzettafel
“PHOENIX” €119 Ø41 cm, metalen onderstel en blad in hout Karpet “AUXERRE” €349 230 x 160 cm, handgetuft .
leder

stoffen en leder. Houten frame in 3 kleuren mogelijk. Ook verkrijgbaar met frame in RVS
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Interior
PLAY WITH CONTRASTS

Spelen met verfrissende contrasten
in één interieur? Van ons krijg
je een ‘GO’! Tip van de styliste:
met de combi modern & koel, maar
tegelijk huiselijk & warm zit je
altijd goed. Koele kleuren geven
je woonkamer een echte design
uitstraling. Uitgevoerd in gelakt
MDF met glazen fronten, vormt het
glossy highboard een spannend
contrast met de bakstenen muur.
(Ook super handig als je geen
spiegel in de buurt hebt.) De
uitschuiftafel valt op door zijn
elegante onderstel en glazen blad
met steenlook-afwerking. Zet er een
aantal design-stoelen onder en je
interieur is pas écht een plaatje.

Designtafel “ENZO” €1299 met uitschuifblad (van 180 tot 260 cm)
in steenlook en metalen onderstel

Stoel “AMBRA” €149 met luxe

RVS onderstel, in lederlook Tatra. Verkrijgbaar in wit, zwart, antraciet,
mint, charcoal en light blue

Highboard “LURANO” €999 3

deuren en 2 laden, 115 cm breed x 145 cm hoog, ombouw in MDF taupe
en fronten in glas

Vloerlamp “VICTOR” €219 167 cm hoog,

zwart metaal (in deze armatuur passen enkel lampen van energieklassen
A++ t/m E)

Karpet “LINGO” €229 230 x 160 cm, 100% katoen

XOOON - room for living
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Stoel “AMBRA”
Met designframe in RVS.
In kunstleder Tatra, in 6 kleuren

€149
zie pagina 128
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Over view

“LURANO”

“LURANO” COLLECTION

c o l l e c t i o n

01

02
04
03

05
06

08
07

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 158 - 159 01.
04.

Salontafel €429 75 x 75 cm, draaibaar blad
Hangkast €269 30 cm breed x 90 cm hoog

XOOON - room for living

07.

02.
05.

0 3 . TV-dressoir €649 170 cm breed. Ook verkrijgbaar in 140 cm breed
0 6 . Lowboard €749 175 cm breed. Ook verkrijgbaar met glazen fronten
0 8 . Hang-element €219 15 x 125 cm

Boekenkast €449 62 cm breed x 175 cm hoog

Highboard €999 115 cm breed x 143 cm hoog

Dressoir €999 190 cm breed. Ook verkrijgbaar in 230 cm breed
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close
up

TV-dressoir “LURANO”
Met metalen onderstel
en glazen fronten. 170 cm breed

€649

zie pagina 158-159

G

lossy
Chic

De “LURANO”
collectie bestaat
uit designmeubels
met een Italiaanse
twist, die dankzij
hun strakke, glossy uitstraling ieder interieur
een moderne upgrade geven. Ga je voor
hoogwaardig gelakt MDF met glazen fronten
en een zwartgelakt metalen frame? Of val
je voor de chique uitwerking van petrol
elementen? Het luxueuze gevoel van deze
meubels is mede te herleiden tot het uiterst
comfortabele soft-close systeem, waarbij
een klein duwtje genoeg is om laden rustig
te laten sluiten. Het TV-dressoir heeft een
strakke uitstraling door zijn metalen poten
die het meubel bijna laten zweven. Eén ding
kunnen we je verzekeren: met de “LURANO”
collectie scoor je punten.
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HOME IS
WHERE OUR
STORY
BEGINS
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trend alert
PRETTY POWDER

MET KARPET “MULTIPASTEL” ZORG JE VOOR WARMTE EN
SFEER. DE VERSCHILLENDE VLAKKEN GEVEN EEN FRAAI
PATCHWORK EFFECT. 230 X 160 CM, €229 COCO maison

Z

ee van
zoetigheid

Warme kleuren die
liefde uitstralen zijn een
uitstekend uitgangspunt
voor een huishouden
waar eensgezindheid de
basis vormt. XOOON biedt een uitgebreid

DE “MATTY” VAZEN VAN 100%
GLAS GEVEN IEDER INTERIEUR
EEN TRENDY LOOK. SPEEL MET
DE HOOGTES (25 EN 50 CM)
VOOR EEN CREATIEF EFFECT.
H: 50 cm €39, 99 | H: 25 cm €17, 99
COCO maison

�
y
tt
e
Pr

powder
KUSSENS IN VELE
KLEUREN EN DESSINS
MATCHEND BIJ JOUW
FAVORIETE KLEURTHEMA
vanaf €17, 99 COCO maison

assortiment aan design dat je interieur
onderdompelt in een zee van zoetigheid.
Deze lijn met snoeperige en romantische
kleuren is uitstekend om gewaagde combi’s
te maken, zoals roze en rood, of donkerrood
en donkerpaars. Doordat ze allemaal een
poederige ondertoon hebben, vloeien ze
perfect in elkaar over. Wij houden je niet
tegen: voel je vrij om naar hartenlust te
combineren. Speel niet op safe, maar laat
je verbazen door het warme effect van
gewaagde combinaties. Een liefdevol interieur
begint met kleur en romantiek...
Voel jij je al thuis?
WAAR DENK JIJ AAN BIJ EEN
BARSTOEL? ONZE STYLISTES
DACHTEN AAN HET DRINKEN
VAN ROZIGE COCKTAILS BIJ EEN
ONDERGAANDE ZON. EN DAT ZIE
JE! LAAT JE OOK INSPIREREN EN
KIES BIJ DEZE BARSTOEL ZELF JE
BEKLEDING EN BIES, ZOWEL IN
STOF ALS LEDER. OOK HANDIG
NA HET BORRELEN; BARSTOEL
“CELINE” IS DRAAIBAAR VOOR EEN
GEMAKKELIJKE AFSTAP
in stof vanaf €199 (zie pagina 133)

VOORRAADPOT “FANO”
100% KERAMIEK,
vanaf €7, 99 COCO maison

THINK PINK! DURF JIJ HET AAN? HUL JE STRAKKE DESIGNBANK IN EEN ZACHT ZOETIG KLEURTJE.
DE SOFA “OSLO” IS IN DIVERSE AFMETINGEN, STOFFEN EN KLEUREN VERKRIJGBAAR. OOK LEDER
BEHOORT TOT DE MOGELIJKHEDEN! 3-ZITS MET POTEN IN RVS, IN STOFGROEP 1
vanaf €899 (zie pagina 146–147)
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Interior
SCANDINAVIAN SKETCHES

De mogelijkheden om vormen,
materialen en kleuren te combineren
zijn bijna net zo gevarieerd als
het Scandinavische landschap.
Wij dagen je uit om te kiezen
voor contrast. Deze tafel heeft
een geometrisch, zwart metalen
onderstel en een houten blad met
ronde belijningen. Ondanks de
opvallende vorm blijft de tafel
praktisch in gebruik: ook aan de
korte zijden schuif je makkelijk
een stoel aan. Met zijn zachte zit en
frisse pastelkleuren zorgt deze stoel
voor een natuurlijk contrast. Om het
Nordic plaatje helemaal compleet
te maken, versier je je muur met
een opvallend dressoir: stoer,
natuurlijk en met beide voeten op
Scandinavische grond.

Stoel “FARREL”
Met zwart metalen frame
en bekleding in stof Maison.
verkrijgbaar in 4 kleuren

€139
Optioneel: Set armsteunen €40

Tafel “PERIGU” €999 met blad in massief Kikarhout en onderstel
in off-black gelakt metaal, 210 x 100 cm | 250 x 105 cm €1199 Stoel
“FARREL” €139 met frame in zwart metaal, in combinatie stof Maison

zie pagina 128

met lederlook Moreno. In de kleuren petrol, mint, pink en antraciet.

Dressoir “CENON”
€1099 met fronten in massief Kikarhout en ombouw in MDF met
Meerprijs set armen in zwart metaal €40

steenlook afwerking. Uitgevoerd met 2 deuren, 2 laden, 3 niches, deuren
voorzien van soft-close systeem, niches voorzien van LED-verlichting,

Wandspiegel “HONEYCOMB”
€249 120 x 83 cm Hanglamp “MOVIE” €249 94 cm breed
220 cm breed, 80 cm hoog

(enkel geschikt voor LED-lampen van energieklassen A++ t/m E)
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Interior
SCANDINAVIAN SKETCHES

Sofa “VOLARE”
Mogelijk in alle stoffen en kleuren.
In stofgroep 1

€1799
zie pagina 152-153

Lounge “VOLARE” €1999 bestaande uit een 2,5-zits-element en ottomane (273 cm breed), zoals afgebeeld in de combinatie stof Maison (stofgroep 2) en lederlook Moreno. In stofgroep 1 €1799. In diverse afmetingen,
stoffen en kleuren Set van 3 bijzettafels “CENON” €299 blad in Kikarhout en MDF steenlook. 1 x hoogte 36 cm en 2 x hoogte 32 cm. Highboard “CENON” €1099 in Kikarhout en MDF steenlook, 115 x 140 cm
Vloerlamp “MOVIE” €299 154 cm (enkel geschikt voor LED-lampen van energieklassen A++ t/m E) Hanglamp “MOVIE” €249 94 cm breed (enkel geschikt voor LED-lampen van energieklassen A++ t/m E)

XOOON - room for living

-84-

-85-

XOOON - room for living

Over view

“CENON”

“CENON” COLLECTION

c o l l e c t i o n

01

02

04

03

06

05

07

09
10

08

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 154 - 155 01.
06.

Highboard €1099 115 cm breed x 140 cm hoog, LED-verlichting

LED-verlichting. Ook verkrijgbaar in 190 cm breed

04.

02.

TV-dressoir €549 180 cm breed, LED-verlichting. Ook verkrijgbaar in 150 cm breed

XOOON - room for living

09.

Hangkast €399 35 cm breed x 120 cm hoog

Salontafel €449 100 x 60 cm, draaibaar blad

07.

Wandplank €79 99 cm breed, MDF steenlook.

05.

Bijzettafels €299 set van 3

10 .

-86-

03.

Dressoir €1099 220 cm breed,

Boekenkast €649 62 cm breed x 190 cm hoog, met LED-verlichting.

08.

Hang-lowboard €649 160 cm breed, LED-verlichting

Wandplank €89 99 cm breed, Kikarhout

close
up

Hang lowboard “CENON”
Met LED-verlichting
160 cm breed x 40 cm hoog

€649

zie pagina 154-155

S

toer versus
Stijlvol

Kun je maar niet kiezen
tussen stoer en stijlvol?
Dan is de kans groot dat
je als een blok valt voor de
“CENON” lijn, vervaardigd
van massief Kikarhout. In deze collectie spelen
we met een prachtig contrast tussen donkere,
stoere nuances en natuurlijke houtaccenten.
De gemixte bewerking van hout en MDF in
steenlook, geeft vrijwel ieder interieur een
luxe uitstraling. Unieke kenmerken van deze
lijn zijn het soft-close systeem voor deuren
en laden, LED-verlichting in de nissen, en de
gedetailleerde houtnerf die de natuurlijke
look van elk meubelstuk bepaalt. Het hanglowboard wordt direct aan de muur bevestigd
en zorgt hierdoor voor een ruimtelijk effect.
Deze zwevende eyecatcher geeft je interieur
een bijzondere, luxe uitstraling.
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H O W

T O

Website
_______________

F I N D

Y O U R

Bezoek de winkel
_______________

Nieuwsgierig geworden na het

Je

bekijken

lookbook?

natuurlijk zelf zien, voelen én

Neem dan een kijkje op onze

uitproberen. Dat kan in de winkel!

van

dit

website www.xooon.com. Op de

bekijken,

en

medewerkers

actuele

hier

over

praktische

onze

je

voor

je

klaar

De dichtstbijzijnde winkel en de

informatie

meubelen,

wil

voor uitgebreid advies op maat.

folderacties bekijken. Ook vind
je

meubelen

Daar staan onze gespecialiseerde

website kun de gehele XOOON
collectie

nieuwe

daarbij behorende openingstijden

zoals

afmetingen, materialen en kleur-

kun je gemakkelijk vinden op

mogelijkheden. Je kan er tevens

de XOOON website onder het

alvast

kopje Winkels. Kom je snel langs?

XOOON - room for living

je

wishlist

aanmaken.
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P E R F E C T

M A T C H

Doe de StyleGuide
_______________

Social Media
_______________

Mocht je nog niet 100% zeker

Wil je als eerste op de hoogte

weten wat je favoriete woonstijl

zijn van de laatste (win) acties,

is, dan kun je gebruik maken

onze allerscherpste aanbiedingen,
de

van de XOOON StyleGuide in

interessante

nieuwtjes

en

trendontwikkelingen of making-

onze winkels. Door antwoord te

of beelden van onze laatste

geven op een aantal interactieve

fotoshoot? Volg XOOON dan op

vragen, bepaalt de StyleGuide

Facebook,

welke woonstijl jij hebt en welke

en

Pinterest,

Instagram.

Ga

YouTube

‘social’

op

meubels en accessoires daarbij

zoek

passen. Zo zie je in een oogopslag

je ideëen en ervaringen met

wat je nodig hebt om jouw huis

andere XOOON fans. Kijk op

in jouw eigen stijl aan te kleden.

onze website voor de direct links.
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naar

inspiratie

of

deel
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Sofa “PHOENIX”
3,5-Zits in stofgroep 1
inclusief designpoot

€1299
zie pagina 146-147

XOOON - room for living
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Interior
PU R E VI NTAGE

Meerdere zondagen heb je
tweedehands meubelmarkten
afgestruind, op zoek naar die ene
sofa met precies de vintage look
die jij in gedachte had. Een sofa
die karakter uitstraalt. Het succes
bleef uit, totdat je oog viel op
deze beauty. Een luxe sofa met een
stoere vintage uitstraling, voorzien
van een metalen designonderstel
dat het meubel helemaal afmaakt.
En nog helemaal in echt, stoer
leder ook! Je zóu je vrienden
zomaar kunnen vertellen hoe
je je nieuwe “vondst” tussen de
oude spulletjes hebt ontdekt…
De vintage look van deze sofa
verraadt in ieder geval niets!

Designsofa “PHOENIX” €2199 3,5 zits zoals afgebeeld in
Cuba (ledergroep 30) inclusief designpoot. In stofgroep 1 inclusief
designpoot €1299. Verkrijgbaar in diverse stoffen, kleuren en
opstellingen.

Salontafel “PIURA” €329 in seeshamhout,

op wielen 130 x 70 cm Karpet “FOLKLORE” €229 230 x
160 cm, 100% polyester. Ook verkrijgbaar in 290 x 190 cm €349.
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Over view

“PIURA”

“ PI U R A” CO LLEC T I O N

c o l l e c t i o n

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 16 0 - 161 01.

Roomdivider €649 90 cm x 190 cm hoog
verschillende afmetingen.

06.

XOOON - room for living

04.

02.

Bureau €529 125 x 60 cm (77 cm hoog)

Dressoir €999 225 cm ook in 175 cm en 240 cm.

09.

03.

Bartafel €649 130 x 90 cm (92 cm hoog). Ook verkrijgbaar als tafel en uitschuiftafel in

0 5 . Hoektafel €269 55 x 55 cm
07. Salontafel €329 130 x 70 cm op wielen 0 8 . Spiegel €299 157 x 65 cm
10 . TV-dressoir €549 175 cm breed. Ook verkrijgbaar in 125 cm breed

Bergkast €1099 110 cm breed x 160 cm hoog. Ook verkrijgbaar in 111 cm breed x 129 cm hoog

Salontafel €499 120 x 60 cm, op wielen

-92-

close
up

Boekenkast “PIURA”
70 cm breed x 189 cm hoog

€549
zie pagina 160-161

N

atuurlijk
& Puur

De “PIURA” collectie
biedt een ruime keuze
aan meubels met
een natuurlijke look
dankzij het gebruik
van Seeshamhout als hoofdingrediënt. Deze
houtsoort kenmerkt zich door een warme
uitstraling die zich prachtig laat combineren
met planten en natuurlijke accessoires. De
fronten zijn uniek dankzij hun doorlopende
houtnerf die zorgt voor eenheid en een ruige,
onbewerkte look. De boekenkast is voorzien
van een creatieve, speelse opening aan de
bovenkant en kan, door meerdere kasten
naast elkaar te plaatsen, worden uitgebreid
tot boekenwand. Het hoge designonderstel
van deze lijn is uitgevoerd in metaal. Dit
zorgt voor een interessant contrast met de
natuurlijke feel van deze lijn.
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trend alert

NÉÉ DIT IS GEEN VENTILATOR. DEZE
VINTAGE TAFELLAMP “FAN” BLAAST LICHT!
62 CM HOOG, €139 COCO maison*

RAW MATER IAL S

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN
DE WAND… WELK INTERIEUR
IS HET STOERSTE VAN
HET LAND? HET LEDEREN
RIEMPJE VAN SPIEGEL “MIRA”
DOET HET ‘M! 60 X 80 CM
€79 COCO maison

Raw
uur design met
een ruig randje

materials
KIES JE VOOR LEDER,
DAN KIES JE VOOR EEN
NATUURPRODUCT. DEZE
DRAAIFAUTEUIL “FALCO”
OOGT NATUURLIJK STOER
EN KARAKTERVOL. DE RIJKE
COGNACKLEUR VAN DIT
LEDER MATCHT PERFECT
MET DE ZWART METALEN
DRAAIPOOT. ZOALS
AFGEBEELD IN ECHT CUBA
LEDER (LEDERGROEP 30)
€529 (zie pagina 134)

Droom je van een
industrieel interieur met
een stoer karakter, maar
heb je geen hypotheek op een
verlaten pand, fabriek of bunker?
XOOON laat je kennismaken met ‘raw
materials’, een thema van puur design met
een ruig randje. Staal en beton; het zijn
dé materialen die je interieur de stoere,
rauwe look geven waar ieder stylistenhart
van vol is. Ben vooral niet bang om hier en
daar met wat kleurnuances te werken. De
toevoeging van leder zorgt ervoor dat je
woonkamer geen industrieterrein wordt,
maar juist die warme, huiselijke plek waar jij
volkomen in je element bent.

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

P

KUSSENS IN VELE
KLEUREN EN DESSINS
MATCHEND BIJ
JOUW FAVORIETE
KLEURTHEMA VANAF
€14, 99 COCO maison

IN EEN STOERE INTERIEURSTIJL KIES JE VOOR EEN SOFA MET EEN STEVIG
KARAKTER. DE “PHOENIX” STAAT ZIJN MANNETJE. ONZE STYLISTES KOZEN
VOOR EEN UITVOERING IN GROEN LEDER. WAT KIES JIJ? 3,5-ZITS ZOALS
AFGEBEELD IN LEDER CUBA INCLUSIEF DESIGNPOOT
€2199 (zie pagina 146-147)

HOE STOER EN PUUR WIL JE HET HEBBEN ?
VLOERLAMP “FAN” 173 CM HOOG
€279 COCO maison

XOOON - room for living

BIJZETTAFEL “ELISE” COMBINEERT
EEN KOPERKLEURIG FRAME VAN
DRAADSTAAL MET EEN MARMEREN
BLAD. TIJDLOOS ÉN PRAKTISCH!
HOOGTE 49 CM HOOG
€119 COCO maison

BETON MAG NIET
ONTBREKEN IN EEN
INTERIEUR WAAR
PURE MATERIALEN DE
HOOFDROL SPELEN.
SALONTAFEL “TORO” IS
AFGEWERKT MET EEN
GLADDE BETONLAAG.
EN NOG VERRIJDBAAR
OOK. PRAKTISCH!
120 X 60 CM
€379 (zie pagina 167)
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RAW
PURITY
MATERIALS,
IS MADE
PURE
WITH
PASSION
PASSION
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Sp ecial
FUNCTIONEEL COMFORT

Functionaliteit versus design;
in de studio van XOOON worden
voortdurend denkbeeldige
dealtjes gesloten. Deze relaxsofa
is hiervan het levende bewijs en
combineert een strakke belijning
met heerlijk zitcomfort. Hij is
standaard voorzien van verstelbare
hoofdsteunen, voor nóg meer comfort
kies je voor elektrisch verstelbare
zittingen met touch bediening.
Door het slimme wall-away systeem
neemt de verstelfunctie niet méér
ruimte in beslag dan nodig is.
Zo kun je de bank ook tegen de
muur plaatsen. Mogen wij een
schouderklopje voor deze verdraaid
slimme zet van onze ontwerpers?

Optioneel: elektrisch relaxsysteem

XXL Sofa “COSTA” €1799 3-zits met ottomane links en rechts
plaatsbaar (298 cm breed), inclusief verstelbare hoofdsteunen, zoals
afgebeeld in stof Leopard Met elektrisch relaxsysteem in stofgroep 1
vanaf €2199 | In diverse stoffen, kleuren en opstellingen verkrijgbaar.
Ook in leder verkrijgbaar. Fauteuil “BUENO” €599 met frame in
hout, keuze uit drie kleuren, zoals afgebeeld in de combinatie leder Cuba
en stof Calabria. Verkrijgbaar in alle stoffen en leder. Ook verkrijgbaar
met frame in RVS. Bijzettafel “PHOENIX” €119 hoogte 51 cm
Ø41 cm Karpet “MALLOW” €349 230 x 160 cm, 100% polyester

XOOON - room for living
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Comfortsofa “COSTA”
3-Zits + ottomane met verstelbare
hoofdsteunen. Zoals afgebeeld in
stofgroep 1

€1799

Optioneel: elektrisch relaxsysteem
zie pagina 140-141
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Sp ecial

D R A AI FAU T EU I L “ FL AR E M O N T ”

Draaifauteuil “FLAREMONT”
Met metalen designvoet.
Heerlijk zitcomfort door
luxe pocketvering.
In stof vanaf

€749
zie pagina 135

XOOON - room for living
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Interior
AROU N D TH E TABLE

Je bent op zoek naar een tafel die
groot genoeg is voor veel eters,
waar je comfortabel aan kunt
werken, én die tegelijk modern
oogt? Met deze tafel is het gewoon
een kwestie van # durftevragen!
De beste ideeën zien het levenslicht
aan dit meubelstuk van massief
eikenhout, en je culinaire
vrienden voelen zich méér dan
welkom. Liever een ronde, of
juist ei-vormige tafel? Je zegt het
maar… En laat dan meteen even
je blik vallen op de stoelen die een
perfecte match vormen met deze
tafel. Schuif jij aan?

Tafel “COLOMBO” €999 Ovaal 200 x 120 cm in massief
eikenhout met off-black metalen frame. Ook in kikarhout of als ronde
tafel verkrijgbaar.

Stoel “LARS” €159 in combinatie van stof

Miami en kunstleder Tatra, in 4 kleurcombinaties mogelijk. Poten
in massief eikenhout.

Highboard “DENMARK” €1099 in

eikenhout met off-black metalen frame, 2 deuren, 1 lade en 2 niches.
110 cm breed x 140 cm hoog.
55

x

55

cm,

met

glazen

blad

Bijzettafel “NESSA” €129
Tafellamp “TONY” €79

Ø28 cm (enkel geschikt voor LED-lampen van energieklassen A++ t/m E)

XOOON - room for living
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Stoel “LARS”
Combinatie van stof Miami en
lederlook Tatra.
In 4 kleurcombinaties
Keuze uit 3 frames.
Met houten frame vanaf

€159
zie pagina 128
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close
up

“COLOMBO”
c o l l e c t i o n

massief
Kikarhout

massief
Eikenhout

H

art van
je Huis

De tafel is het
kloppend hart van
je huis. Een goed
ontbijt, samen de
dag doornemen,
borrelen met je vrienden of nog even je
email bijwerken. Alles gebeurt aan tafel…
Reden genoeg om te kiezen voor een tafel
die ook létterlijk het middelpunt van je
woonkamer is! Met de “COLOMBO” ben
je dan aan het juiste adres. Het ruimtelijke,
geometrische onderstel vormt een
spannend contrast met de ronde vormen
van het tafelblad, dat zowel in massief
Eiken- als Kikarhout verkrijgbaar is. Je
kunt natuurlijk kiezen voor het model met
het ronde tafelblad … Maar het eivormige,
alternatieve broertje is ook super gaaf!
Begint jouw hart al sneller te kloppen door
deze trendy tafel?

XOOON - room for living
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Over view
“COLOMBO” COLLECTION

Tafel “COLOMBO”
200 x 120 cm, ovaal. Blad massief, keuze
tussen Kikarhout of Eikenhout. Met luxe
metalen frame, kleur off-black

€999
Ø130 cm, rond €899
Ø150 cm, rond €999
zie pagina 164
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trend alert

BEKROON JE TAFEL MET EEN
STRALENDE CIRKEL VAN LICHT.
HANGLAMP “AIR” Ø80, LEDVERLICHTING €499 COCO maison **

VE LVE T CH I QU E

O

ase van rust...

Een interieur
geïnspireerd door
kleuren van de
natuur, met een
twinkeling van
glamour; dat is
Velvet Chique. De
aardse tinten brengen
een oase van rust aan in je huis, maar geven
je interieur die moderne look waar je op zit te
wachten. Binnen een rustige basis zorgt een
blauwe bank voor een verrassend effect; deze
wordt als vanzelf één met de kalme kleuren
en natuurlijke elementen. Ook de vormen van
alle meubels zijn rustig en eenvoudig, om dat
serene gevoel te bewaren. De hoeveelheid
chique die je eraan toevoegt hangt helemaal
van jou af. De stylisten van XOOON bieden
ruim voldoende opties om je deze style
meester te maken!

velvet que �
Chi

EEN MODERNE DRAAIFAUTEUIL
ALS DE “FALCO” PAST IN IEDER
STIJLVOL INTERIEUR. UITGEVOERD
MET METALEN ONDERSTEL EN
ARMSTEUNEN IN OFF-BLACK.
IN STOF VANAF €349 (zie pagina 134)

KIJK HEM EENS PRONKEN,
DEZE CHIQUE VOGEL.
SCHILDERIJ “FANCY
PARROT”, 45 X 65 CM,
HOUT, €59 COCO maison
MINIMALISTISCH CHIQUE
MET EEN VLEUGJE VINTAGE.
BOEKENKAST “KINNA” IS
PERFECT VOOR HET UITSTALLEN
VAN JE MOOISTE BOEKEN EN
DECORATIE ARTIKELEN €549
(zie pagina 157)

MET HET KARPET
“SEYCHELLE” HAAL
JE DE SCHITTERING
VAN DE TROPISCHE
ZEE IN HUIS, 100%
WOL, 230 X 160 CM
€349 COCO maison

LEKKER WEGKRUIPEN OP EEN
ELEGANTE BANK MET EEN SOFTE
UITSTRALING? SOFA “RUBI” IN
ZACHTE STOF TOUCH VOLDOET
AAN JE WENSEN! IN DIVERSE
AFMETINGEN, STOFFEN EN KLEUREN
VERKRIJGBAAR. 2-ZITS IN STOF
VANAF €999 (zie pagina 148-149)

XOOON - room for living
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EEN LUXE UITSTRALING
MET EEN FUTURISTISCHE
TWIST. TAFELLAMP GARY”,
34 CM HOOG, MET LEDVERLICHTING €99
COCO maison **

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E
**Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ t/m A

KUSSENS IN VELE KLEUREN
EN DESSINS, MATCHEND
BIJ JOUW FAVORIETE
KLEURTHEMA
VANAF €18, 99
COCO maison

SOFT
TOUCH
INSPIRED BY
NATURE
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Sp ecial

DESIGNSOFA "OSLO"

XOOON - room for living
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Sofa “OSLO” €1799 3-zits met poten in zwart metaal,
zoals afgebeeld in leder Cuba (ledergroep 30). In stofgroep 1 €899.
Verkrijgbaar

in

diverse

afmetingen,

stoffen

en

kleuren.

Poef “OSLO” €749 zoals afgebeeld in leder Cuba (ledergroep 30)
120 x 60 cm. Ook verkrijgbaar in 80 x 60 cm in leder Cuba

Draaifauteuil
“FALCO” €349 op zwart metalen draaipoot, zoals afgebeeld in stof Touch
(stofgroep 1). Karpet “RUNWAY” €249 230 x 160 cm 100% wol,
ook verkrijgbaar in de kleur geel. Vloerlamp “VICTOR” €219
(ledergroep 30) €699 en andere stoffen en kleuren.

167 cm hoog (enkel geschikt voor LED-lampen van energieklassen A++ t/m E)

Spiegel “LUCY” €149 Ø60 cm inclusief zwart houten plank.
Bijzettafel “KANPUR” €99 houten blad met zwart metalen
frame 40 x 40 cm 50 cm hoog. Kussen “EVERGREEN” €15, 99
45 x 45 cm 100% polyester. Kussen “VERONICA” €21, 99 45 x 45 cm
100%

katoen

ook

verkrijgbaar

in

de

kleuren

mint

en

roze.

Kussen “LOVE” €17, 99 45 x 45 cm 100% katoen met pailletten.

Designsofa “OSLO”
Mogelijk in alle stoffen en
ledersoorten.
3-Zits in stofgroep 1

€899
zie pagina 146-147
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Interior
RELAX & RE-ENERGIZE

De schaarse momenten thuis zijn
er om optimaal te genieten. Laptop
aan de kant, agenda dicht,
telefoon op stil, en plannen maken
voor jóuw dag. Opeens realiseer je
jezelf wat voor geluksvogel je bent,
want stiekem heb je het best goed
voor elkaar. Je krijgt er energie
van, simpel door alleen maar in
je eetkamer te zijn. Met een tafel
groot genoeg voor velen, waaraan
je de avond ervoor nog een
deadline haalde. Je stoelen die
matchen met je uitschuifbare tafel,
en hier en daar een onverwacht
kleuraccent dat het plaatje afmaakt. Een geluksgevoel bekruipt
je. Dit is de perfecte start van
jouw dag.

Stoel “NOAH”
Met zwart metalen frame in
microleder Corsica. Verkrijgbaar in
2 kleuren

€199
Uitschuiftafel “KINNA” €899 In tram-wood smoke met poten in

zie pagina 129

hout off-black, 180(+50 cm) x 100 cm. Ook verkrijgbaar als vaste tafel.

Stoel “NOAH” €199 zwart metalen frame met microleder Corsica,
antraciet of cognac. Dressoir met opzet-rek “KINNA” €1248
In tram-wood smoke met 8 niches, 2 deuren en 2 lade 150 cm breed,
210 cm hoog.

Kruk “OWEN” €79 zwart metalen frame met

accentkleur, zitting in kunstleder Tatra charcoal met bies in antraciet.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Tafellamp “MANDY” €79

60 cm hoog.(enkel geschikt voor LED-lampen van energieklassen

Schaal “FANO” €39, 99 27 cm breed x 15 cm hoog,
Vaas “SIENNA” €79 45 cm hoog 100% glas.
Object “ASTRONAUT” €24, 99 28 cm hoog 100% keramiek.
A++ t/m E)

100% keramiek.
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close

up

Dressoir met opzet-rek “KINNA”
150 cm breed, 210 cm hoog
2-delig

€1248
dressoir 150 cm €699
opzet-rek €549
zie pagina 156-157

R

eady for
some Retro?

Trendy en speels met
een knipoog naar de
Seventies. Dat is de
“KINNA” collectie van
XOOON. De meubels
van deze lijn zijn gemaakt van Tramwood dat
een subtiele, smokey uitstraling heeft. Combineer dat met een eenvoudige belijning, zwart
metalen elementen en elegante pootjes,
en je proeft dat vleugje vintage! Ook aan de
details is gedacht: zie je hoe de hoeken van de
kastdeuren mee scharnieren vanuit de zijkant?
Check bovendien de mogelijkheid om je
dressoir uit te breiden met een opvallend en
praktisch opzet-rek voor je boeken, planten of
hippe decoratie items. Are you ready for
some Retro?

XOOON - room for living
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Over view

“KINNA”

“GKAI RNDNAA ”C O
CO
L LL EL C
ET
C ITOI O
NN

c o l l e c t i o n

01

02

05

03

06

04

08

07

09

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 156 - 157 01.

Salontafel €399 110 x 60 cm

05.

02.

Hoektafel €229 60 x 60 cm

Boekenkast €549 80 cm breed x 200 cm hoog.

06.

03.

tafel 220 x 100 cm en 190 x 100 cm

0 4 . TV-dressoir €599 190 cm breed. Ook verkrijgbaar in 150 cm breed
07. Uitschuiftafel €899 180 (+ 50cm ) x 100 cm. Ook verkrijgbaar als

Dressoir + Opzetrek €1248 150 cm breed x 210 cm hoog

Dressoir €999 220 cm breed. Ook verkrijgbaar in 180 en 150 cm breed

08.

Wandtafel €299 120 x 40 cm
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09.

Bergkast €899 114 cm breed x 150 cm hoog
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XO O O N

is

decorated

by

COCO
m

a

i

s

o

n

®

{ 01

{ 02

{ 06

05 }

T H E

B E A U T I F U L

D E C O R A T I O N

B R A N D

07 }

04 }
{ 03

08 }

01.} KUSSEN “JUPITER” €32, 99 100% KATOEN 45 X 45 CM
KUSSEN “NEW JERSEY” €24,
45 CM

99

POLYESTER EN KATOEN, 45 X

02.} VAAS “ANNE” €14, 99 100% KERAMIEK, H: 20 CM

03.} SPIEGEL “CUBUS” €99 MDF EN GLAS, 70 X 60 CM
04.} VLOERLAMP

“MANDY”

€149

H:

157

CM

05.} BIJZETTAFEL “NESSA” €129 METAAL EN GLAS, H: 38 CM
06.} TAFELLAMP “MANDY” €79 H: 60 CM 07.} OBJECT
“POLAR

BEAR”

€15, 99

100%

KERAMIEK

H:

12

CM

08.} OBJECT “ASTRONAUT” €24, 99 100% KERAMIEK H: 28 CM

Shop online!

check www.cocomaison .nl
.be

“

SOMETIMES

Colours

SPEAK LOUDER
THAN WORDS.

XOOON - room for living
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Sp ecial
COLOURS SPEAK LOUDER

Loungesofa “VANTAA”
Uniek! Creëer extra zitplekken
door verstelbare longchair.
Met verstelbare hoofdsteunen.
In stofgroep 1

€1799
zie pagina 153
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Interior
LET’S KEEP IT LIGHT

Je houdt van stevige materialen
en meubels die er stáán. Maar
je wilt ook dat je huis ruimte
ademt. Kies bij het samenstellen
van je interieur voor een
evenwichtige combinatie van
luchtige vormen, rustige kleuren
en echte blikvangers, en de ruimte
vult zich met licht! Bij XOOON
spelen we graag met materialen
en texturen. Speel je mee? De
stoere houten tafel vormt een
mooi contrast met het X-vormige
metalen onderstel: met de benen
op de grond en luchtig tegelijk.
Combineer de tafel met deze stoere
armstoelen met hun elegante
onderstel, en je woonkamer vult
zich met licht en ruimte.

Tafel “GARDA” €1299 met blad in massief kikarhout, luxe X-frame
in metaal 220 x 100 cm. 190 x 100 cm €1199. Ook mogelijk met U-frame.

Highboard “GARDA” €1199 in massief kikarhout met metalen
poten. 120 cm breed x 140 cm hoog. Armstoel “GIULIETTE” €199
met RVS onderstel in voordeelcombinatie kunstleder Tatra (stofgroep 1)
en stof Kibo (stofgroep 2). Combineer zelf de voor- en achterzijde.
Mogelijk in alle stoffen, leder en kleuren. Ook verkrijgbaar met zwart
metalen onderstel op wielen vanaf €219.

Kruk “OWEN” €79

zwart metalen frame met accentkleur, zitting in kunstleder Tatra
licht blauw met bies in antraciet. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

XOOON - room for living

-116-

Armstoel “GIULIETTE”
In combinatie stof en
lederlook met RVS onderstel.
Voordeelcombinatie al voor

€199
zie pagina 131
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close

up

Designtafel “GARDA”
Met luxe X-frame en blad in
massief hout. 220 x 100 cm

€1299
zie pagina 156-157

K

rachtig en
Eigentijds

De “GARDA” collectie zet
een verfrissende nieuwe
look neer, die bewijst
dat massief hout
als geen ander
thuis hoort in
een modern interieur. Zeker wanneer je
opvallend, gevlamd Kikarhout combineert met
metalen elementen en strakke belijningen.
Met deze “GARDA” collectie presenteert
XOOON bovendien designer items met een
hoge mate van comfort: laden en deuren
zijn voorzien van het soft-close systeem
en het TV-dressoir is uitgerust met een
kabel opbergsysteem. De eetkamertafel is
verkrijgbaar in vele afmetingen en, met zijn
ruimtelijke 3D-Look is het een regelrecht
designer stuk voor je woonkamer. Dat is nog
eens aanschuiven in stijl!

XOOON - room for living
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Over view

“GARDA”

“GAR DA” CO LLEC T I O N

c o l l e c t i o n

03

01

02

04

06

05

07

08

09

- A l l e s p e c i f i c a t i e s e n p r i j s i n fo r m a t i e v a n d i t p r o g r a m m a v i n d j e o p p a g i n a 156 - 157 04.

01.

Boekenkast €599 70 cm breed x 190 cm hoog

02.

TV-dressoir €649 190 cm breed. Ook verkrijgbaar in 160 cm breed

Dressoir €1199 240 cm breed. Ook verkrijgbaar in 220 en 180 cm breed
220 x 100 cm. Ook verkrijgbaar met X-frame.

07.

05.

Highboard €1199 120 cm breed x 140 cm hoog

Bergkast €549 65 cm x 140 cm hoog, met klep
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08.

06.

03.

Wandplank €149 130 cm breed

Tafel €649 160 x 90 cm, ook verkrijgbaar als 190 x 100 cm en

Hoektafel €329 60 x 60 cm

09.

Salontafel €499 120 x 60 cm

XOOON - room for living

BEST
OF
BOTH
WORLDS.

XOOON - room for living
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trend alert
PETROL & COPPER

LAAT KOPER SCHITTEREN
MET DEZE OPENGEWERKTE
HANGLAMP “TONY”. KOPERKLEURIG METAAL, Ø60 CM
€199 COCO maison *

*In deze armatuur passen enkel LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

KARPET “VANTO” 230 X 160 CM, 100% KATOEN
€249 COCO maison

petrol
�
r
pe
p
o

S

&C

pelen met
design

Voor iedereen die zoekt
naar de perfecte mix
tussen modern, stijlvol
design met een speelse
ondertoon: zoek niet
verder. Het Petrol & Copper thema staat
voor een luxe en stijlvolle look die je huis
laat sprankelen. Petrol blauw zorgt voor
spanning en diepte in een ruimte. Koper
heeft het statige, krachtige vermogen om
altijd een chique laagje te draperen over je
interieur. Dus ga voor stijlvol met een speelse
twist en geef je inrichting klasse met deze
interessante mogelijkheden. Geloof ons: een
beter voorbeeld van tegenpolen die elkaar
versterken ga je niet vinden!

JE ZOU TOCH ZWEREN
DAT ER ECHT EEN KUBUS
AAN DE MUUR HANGT!
SPIEGEL “CUBUS” MET
3D-EFFECT, MDF EN
GLAS MET KOPEREFFECT,
70 X 60 CM €99
COCO maison

KUSSENS IN VELE KLEUREN
EN DESSINS MATCHEND
BIJ JOUW FAVORIETE
KLEURTHEMA VANAF €17, 99
COCO maison

BLAUW PAST BIJ JOU... ÉN AAN JOUW TAFEL!
MET STOEL “MITCH” KIES JE VOOR EEN
MODERNE LOOK ÉN HEERLIJK ZITCOMFORT
DOOR NOSAGVERING. IN LEDERLOOK €119
(zie pagina 128)

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN: STIJLVOL DESIGN EN
HEERLIJK COMFORT. VOORZIEN VAN LUXE RVS FRAME EN
VERKIJGBAAR IN STOF EN LEDER. FAUTEUIL “LUZERN” IN STOF
VANAF €349 (zie pagina 134)

GAAF HÈ DIE COMBI VAN
ZWART EN KOPERKLEURIG
METAAL? VLOERLAMP “RICK”
IS 170 CM HOOG
€229 COCO maison *

DE TOEKOMST KUN JE ER
NIET IN ZIEN, MAAR MET DEZE
GLAZEN BOL VOORSPELLEN
WIJ JE WEL EEN SFEERVOL
VERLICHTE RUIMTE.
TAFELLAMP “GABY”
€69 COCO maison *
KARPET “BLOOM” 230 X 160 CM, 100% WOL
€329 COCO maison

BIJZETTAFEL “NESSA” MET BLAD IN GLAS,
ONDERSTEL IN METAAL, 38 CM HOOG €129 COCO maison
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Sp ecial

GEOMETRIC GLORY

Stoel “ARTELLA”
Mogelijk in alle stoffen en
kleuren, ook in leder.
Uni- of duo gestoffeerd.
Keuze uit 4 frames. Al vanaf

€169
zie pag.130

XOOON - room for living
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“ A R T E L L A ”
Stel je Uni- of Duo stoffering samen en kies je favoriete frame!

Stof / Kleur A

Stof / Kleur B

+
Sledeframe vierkant

=

Ronde poot + spijltjes

Vierkante poot
(RVS of zwart)

zie pagina 130
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Sp ecial

D R A AI FAU T EU I L “ S U N D E R L AN D”

Draaifauteuil “SUNDERLAND”
met draaivoet in RVS of
zwart gelakt metaal. Al vanaf

€599
zie pagina 134

XOOON - room for living
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bekleding
Stof BLUES

Stof BREADY
Anthracite
Lemon
Light Grey
Orange

1

1

Stofgroep 1 (Kleur: Orange)

Kunstleder MORENO

1

Anthracite
Aqua
Black
Curry
Dark brown
Ice grey
Lime
Mint

Stof FORLI
Anthracite
Beige
Blue
Dark brown
Grey
Lightbrown
Purple

1

Stofgroep 1 (Kleur: Purple)

Stofgroep 1 (Kleur: Aqua)

Microvezel OLD ENGLISH

Stof RIVER

Misty
Orange
Petrol
Purple
Taupe
White

Darkbrown
Stone Grey

1

1

Anthracite
Aqua
Flax
Light grey
Onyx
Pink
Taupe

Blue
Clay
Grey
Onyx
Sand
Taupe

Stofgroep 1 (Kleur: Curry)

Stofgroep 1 (Kleur: Darkbrown)

Stofgroep 1 (Kleur: Grey)

Stof TOUCH

Stof VOLTERRA

Microvezel CALABRIA

1

Anthracite
Bordeaux
Dark Blue
Expresso
Green
Grey
Liver
Orange

Black
Brique
Flax
Green
Grey
Mustard
Petrol

Petrol
Red
Yellow

1

2

Stofgroep 1 (Kleur: Bordeaux)

Stofgroep 1 (Kleur: Petrol)

Stofgroep 2 (Kleur: Green)

Stof MONTA

Stof ORLANDO

Stof SAVANNAH

2

Black
Grey
Ice grey
Liver
Petrol
Red
Yellow

2

Anthracite
Dark blue
Mint
Grey
Pink
Red

Stofgroep 2 (Kleur: Red)

Stofgroep 2 (Kleur: Dark blue)

Leder CATANIA

Microleder LEOPARD

20

Anthracite
Black
Brique
Clay
Dark brown
Light grey
Off White
Petrol

Ledergroep 20 (Kleur: Yellow)

Red
Taupe
White
Yellow

2

Ledergroep 20 (Kleur: Clay)
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Anthracite
Charcoal
Green
Lava
Liver
Petrol
Sky blue
Steel grey

Stofgroep 2 (Kleur: Liver)

Leder ANDES
Dark brown
Mid brown
Off-black
Taupe

Anthracite
Clay
Dark brown

20

Anthracite
Charcoal
Cognac
Yellow
Liver
Petrol
Green

30
Ledergroep 30 (Kleur: Mid brown)

Microvezel LEOPARD
Anthracite
Light Grey
Mint
Petrol
Taupe

1

Anthracite
Light blue
Mint
Pink
Taupe

1

Stofgroep 1 (Kleur: Petrol)

Stof ROSWELL

1

Stof MIAMI
Anthracite
Clay
Dark brown

Ice grey
Curry
Dark blue
Espresso
Flax
Grey
Onyx

1

Stofgroep 1 (Kleur: Dark brown)

Stofgroep 1 (Kleur: Anthracite)

Microvezel TALAMANCA

Kunstleder TATRA

Petrol
Red
Yellow

Coffee
Light Grey
Taupe

1

1

Stofgroep 1 (Kleur: Petrol)

Stofgroep 1 (Kleur: Taupe)

Stofgroep 1
(Kleur: Mint)

Stof FANTASY

Microvezel KIBO

Stof MAISON

2

Anthracite
Beige
Brique
Brown
Green
Light blue

2

Anthracite
Coffee
Cognac
Light grey
Taupe
Green
Sky blue

2

Stofgroep 2 (Kleur: Brique)

Stofgroep 2 (Kleur: Cognac)

Stofgroep 2 (Kleur: Pink)

Stof SOUL

Stof CALEIDO

Microleder CORSICA

2

Anthracite
Aqua
Dark blue
Flax
Fuchsia
Ice grey
Lemon
Orange

3

Stofgroep 3 (Kleur: Fuchsia)

Stofgroep 3 (Kleur: Natural)

Leder CUBA

Leder PEGASSO

30

Lava
Charcoal
Cognac
Off-black
Green
Skyblue

Ledergroep 30 (Kleur: Green)

30

Anthracite
Brown
Flax
Ice grey
Natural
Taupe

Anthracite
Black
Blue
Brique
Charcoal
Clay
Dark brown
Green
Lightblue

Anthracite
Grey
Liver
Mint
Petrol
Pink

Anthracite
Cognac

15
Stofgroep 15 (Kleur: Anthracite)

Anthracite
Black
Cognac
Ecru
Mustard
Steel blue
Flax

Ledergroep 30 (Kleur: Steel blue)
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B E K L E D I N G

Stof GIBSON

Light grey
Mint
Mostard
Off White
Petrol
Red
Taupe
White

“ A I D E N ”
Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

“ A M B R A ”

P. 30

Stof Calabria
Kunstleder Tatra

Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:

Zwart metaal
Met handgreep

€169

“ F A R R E L”
Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Optioneel:

RVS met zwart
metalen spijltjes

€149

“ L Y N N ”
Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:

P. 77

Kunstleder Tatra

P. 45

“ M I T C H ”

Bekleding voor:
Stof Calabria
Bekleding achter: Kunstleder Tatra
Kleuren:
Onderstel:
Zwart metaal

RVS, met wielen

€179

Zwart metaal
Armsteunen €40 / set

€139

“ M I L O ”
Kunstleder Moreno

Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

€129

P. 121

Kunstleder Moreno
Zwart metaal
Met nosag-vering
Met handgreep

€119

met
handgreep

“ L A R S ”

P. 101

Voorzijde
stof
Miami

kunstleder Tatra

stof Miami

Frame 1
Zwart metalen
draadframe

• Keuze uit 3 frames
Frame 3
Massief eiken

Achterzijde
kunstleder
Tatra

Frame 1

Frame 2 of 3

€149

€159

Frame 2
RVS 4-poot (vierkant)

• Combinatie van stof Miami met
kunstleder Tatra
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P. 83

Stof Maison
Kunstleder Moreno

S T O E L E N
“ G R A N T ”
Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

“J A X ”

P. 63

Kunstleder Tatra
Stof Blues
Zwart metaal
Stoel met handgreep

stoel

P. 48

Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

bank 160 cm

€139 / €449

“ N O A H ”
Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:

Kunstleder Tatra
Stof Blues
Zwart metaal,
spijltjes met kleuraccent
Met handgreep

“ K A N E ”
Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

€159

P. 109

Bekleding zitting:
Bekleding rug:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:
Optioneel:

Zwart metaal

€199

Zwart metaal
Met handgreep

€179

“ O T I S ”

Microleder Corsica

P. 21
Stof Kibo

P. 11
Stof Kibo
Stof Fantasy
Zwart metaal
Met handgreep
Armsteunen €40 / set

“ S C O U T ”
Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Optioneel:

€149

P. 72

Stof Calabria
Kunstleder Tatra
RVS
Armsteunen €40 / set

€159
met
handgreep

“ L A N C E ”
Voorzijde +
achterzijde
stof Kibo

Frame 1

P. 39

Frame 2 of 3

Frame 3
Massief eiken
€149

Frame 2
RVS 4-poot (vierkant)

€159

• Microvezelstof Kibo
• Keuze uit 3 frames

-129-

microvezelstof Kibo

Frame 1
Zwart metalen
draadframe

J E FAV O R I E T E S T O E L
STEL JE HELEMAAL ZÈLF
SAMEN!
“ A R T E L L A ”

choices

choices

P. 122

“ D E M I ”

P. 53

Frame 2
RVS 4-poot
(vierkant)

Frame 3
RVS slede

Frame 1
RVS 4-poot

Frame 3
X-frame
zwart gelakt metaal

(vierkant)

(vierkant)

(rond)

Frame 1
RVS met spijltjes
(rond)

met
pocketvering

Frame 4
zwart 4-poot
(vierkant)

Frame 2
RVS met spijltjes
(rond)

Vo o r d e e l c o m b i n a t i e s

Vo o r d e e l c o m b i n a t i e s
Voorzijde
stof Calabria

Mogelijk met alle 4 de frames
Voorzijde
stof Forli

Achterzijde
stof Forli

Voorzijde
stof Forli

Achterzijde
kunstleder Moreno

Voorzijde
kunstleder Moreno

Achterzijde
kunstleder Moreno

€169

Combineer zelf
de voor- en achter zijde

Achterzijde
kunstleder Tatra

Frame 1 of 2

Frame 3

€189

€199

Combineer zelf
de voor- en achter zijde

(duurste groep bepaalt prijs. Combinatie stof en leder niet mogelijk)

(duurste groep bepaalt prijs. Combinatie stof en leder niet mogelijk)

Mogelijk met alle 4 de frames

Frame 1 of 2

Frame 3

in stofgroep 1

€179

in stofgroep 1

€199

€209

in stofgroep 2

€189

in stofgroep 2

€209

€219

in stofgroep 3

€199

in stofgroep 3

€219

€229

in stofgroep 15

€249

in stofgroep 15

€229

€239

in ledergroep 20

€269

in ledergroep 20

€279

€289

in ledergroep 25

€289

in ledergroep 25

€299

€309

in ledergroep 30

€299

in ledergroep 30

€329

€339
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choices

“GIULIET TE”

“J A S M I N ”

choices

P. 117

Frame 2
Vintage metaal slede
(vierkant)

Frame 2
4-poot zwart op wielen
(rond)

Frame 3
RVS slede

Frame 1
RVS slede

(rond)

(vierkant)

Frame 1
RVS slede
(vierkant)

Frame 4
Massief beuken
(in 6 pootkleuren)

Vo o r d e e l c o m b i n a t i e s

Vo o r d e e l c o m b i n a t i e s
Voorzijde
stof Calabria

Achterzijde
kunstleder Tatra

Frame 1

Voorzijde
kunstleder Tatra

Frame 2

Achterzijde
stof Rosswel

Frame 1

€179
€199

€219

Optioneel bijpassende handgreep €10

Combineer zelf
de voor- en achter zijde

Combineer zelf
de voor- en achter zijde

(duurste groep bepaalt prijs. Combinatie stof en leder niet mogelijk)
Frame 1

Frame 2

in stofgroep 1

€209

€229

in stofgroep 2

€229

€249

in stofgroep 3

€249

€269

in stofgroep 15

€269

€289

in ledergroep 20

€299

€319

in ledergroep 25

€349

€369

in ledergroep 30

€369

€389

(duurste groep bepaalt prijs. Combinatie stof en leder niet mogelijk)
Mogelijk met alle 4 de frames
in stofgroep 1

€189

in stofgroep 2

€199

in stofgroep 3

€209

in stofgroep 15

€229

in ledergroep 20

€269

in ledergroep 25

€299

in ledergroep 30

€329
Optioneel bijpassende handgreep €10
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S T O E L E N

choices.

Barstoel “AIDEN”
In combinatie van kunstleder Tatra
met stof Calabria. Met zwartmetalen
draadframe. 180º draaibaar voor
gemakkelijke op- en afstap

€169

Ook als stoel
verkrijgbaar (zie pagina 128)

verdraaid
handig
Alle barstoelen die je bij ons koopt
zijn uitgerust met een luxe
draaisysteem. Dit zorgt ervoor dat
je gemakkelijk op- en afstapt.
Handig en bovendien scheelt het
overbodig schuiven met de stoel!
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choices
P. 81

• Stel je barstoel (bies en basisstof)
zelf samen
• RVS frame met zwarte spijltjes

“ D A V Y ”
Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

P. 169

Kunstleder Tatra
RVS
180º draaibaar voor een
gemakkelijke op- en afstap.

• 180º draaibaar voor een gemakkelijke
op- en afstap.

€169

Bekleding:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

Kunstleder Tatra
Zwart metaal
180º draaibaar voor een
gemakkelijke op- en afstap.

€169

Stel zelf samen

(Combinatie stof en leder niet mogelijk)

in stofgroep 1

€199

in stofgroep 2

€219

in stofgroep 3

€239

in stofgroep 15

€249

in ledergroep 20

€269

in ledergroep 25

€279

in ledergroep 30

€299

“ A I D E N ”
Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

P. 31

Stof Calabria
Kunstleder Tatra
Zwart metaal
Met handgreep
180º draaibaar voor een
gemakkelijke op- en afstap.

€169

“ S C O U T ”
Bekleding:
Bekleding detail:
Kleuren:
Onderstel:
Extra:

€179
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P. 72

Kunstleder Tatra
Stof Calabria
RVS
180º draaibaar voor een
gemakkelijke op- en afstap.

B A R S T O E L E N

“ C E L I N E ”

choices

“ B U E N O ”

choices

P. 18

“ F A L C O ”

P. 94

met
pocketvering

Kies je favoriete frame en combineer voor- en achterzijde.*
Frame RVS of hout (vintage clay, white of black)
in stofgroep 1

€379

in stofgroep 2

€399

in stofgroep 3

€429

in stofgroep 15

€499

in ledergroep 20

€549

in combinatiegroep 21

€499

in ledergroep 25

€599

in combinatiegroep 26

€549

in ledergroep 30

€649

in combinatiegroep 31

€599

Kies je basisstof, bies en armsteunbekleding.
Off-black metalen onderstel en armsteunen.
in stofgroep 1

€349

in stofgroep 2

€379

in stofgroep 3

€399

in stofgroep 15

€429

in ledergroep 20

€449

in ledergroep 25

€499

in ledergroep 30

€529

*duurste groep bepaalt prijscategorie

choices

“ L U Z E R N ”

choices

P. 121

“SUNDERLAND”

P. 124

Kies je favoriete bekleding.
Keuze uit RVS frame of sterpoot in RVS of zwart.

Combineer voor- en achterzijde.*
Frame RVS
in stofgroep 1

€349

in stofgroep 2

€379

in stofgroep 3

€399

in stofgroep 1

€499

€599

€199

in stofgroep 15

€429

in stofgroep 2

€529

€629

€219

in ledergroep 20

€449

in stofgroep 3

€549

€649

€229

in combinatiegroep 21

€429

in stofgroep 15

€579

€679

€249

in ledergroep 25

€499

in combinatiegroep 26

€479

in ledergroep 20

€599

€699

€279

in ledergroep 30

€549

in ledergroep 25

€649

€749

€299

in combinatiegroep 31

€529

in ledergroep 30

€699

€799

€329

Fauteuil RVS frame

*Armsteunbekleding gelijk aan achterzijde, duurste groep bepaalt prijscategorie
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Draaifauteuil met sterpoot
(geborsteld RVS of zwart)

Poef RVS frame

“FLAREMONT”

choices

P. 98

“ G R A T Z ”

P. 36

F A U T E U I L S

choices

met
pocketvering

Combineer voor- en achterzijde.*
Off-black metalen onderstel

Combineer voor- en achterzijde.
Off-black metalen onderstel
Fauteuil

in stofgroep 1

in stofgroep 2

in stofgroep 3

Poef

€749

€329

€799

€349

€849

€369

in stofgroep 1

€449

in stofgroep 2

€479

in stofgroep 3

€499

in stofgroep 15

€549

in ledergroep 20

€649

in combinatiegroep 21

€599

in ledergroep 25

€699

in combinatiegroep 26

€649

in ledergroep 30

€749

in combinatiegroep 31

€699
*Armsteunbekleding gelijk aan zitting, duurste groep bepaalt prijscategorie

choices

“ T R E N T O ”

“J A X ”

P. 48

Frame:
RVS + kleuraccent spijltjes
Bekleding
Tatra
Bekleding detail:
Blues
Kleuren:

€299
“ Z A C K ”

Kies je favoriete bekleding.
RVS of zwart metalen ster-onderstel.
in stofgroep 1

€499

in stofgroep 2

€529

in stofgroep 3

€549

in stofgroep 15

€599

in ledergroep 20

€749

in ledergroep 25

€799

in ledergroep 30

€899

Frame:
RVS
Frame:
Off-black metaal
Zitting + armsteun:
Moreno
Rugbekleding:
Blues
Kleuren:
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Zitting + armsteun:
Moreno
Rugbekleding:
Moreno
Kleuren:

€299

!
x
a
l
Re

Relaxfauteuil “MONZA”
Met handmatige relaxfunctie.
Op draaivoet. Keuze uit
3 zithoogtes en zitdieptes.
In stof vanaf

€999
XOOON - room for living
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Verstelbare hoofdsteun

choices

“ M O N Z A ”

Kies je bekleding.
Met sterpoot: in geborsteld RVS of zwart gelakt metaal,
of met ronde poot: in hout (kies uit 2 kleuren) of geborsteld RVS.
Manuele bediening

Elektrische bediening

Elektrisch + sta-op-hulp

in stofgroep 1

€999

€1599

€1899

in stofgroep 2

€1099

€1699

€1999

in stofgroep 3

€1199

€1799

€2099

in stofgroep 15

€1399

€1899

€2299

in ledergroep 20

€1499

€2099

€2399

in ledergroep 25

€1549

€2149

€2449

in ledergroep 30

€1599

€2199

€2499

Verstelbare rugleuning

Verstelbare
voetensteun

Standaard met hoofdsteunverstelling en keuze uit 3 zithoogtes / 3 dieptes

O p t i o n e e l :

S t a n d a a r d :

• Elektrische bediening
• Sta-op-hulp

• Verstelbare rugleuning,
voetensteun en hoofdsteun
• Keuze uit 5 poten / onderstellen
• Keuze uit 3 zithoogtes*
• Keuze uit 3 zitdieptes
*Bij sterpoot 2 zithoogtes

Verstelbare
hoofdsteun

choices

“ T I R A N A ”

P. 35

Verstelbare
rugleuning

Kies je bekleding
Met sterpoot: in geborsteld metaal of zwart metaal.

Manuele bediening

Elektrische bediening

in stofgroep 1

€999

€1499

in stofgroep 2

€1099

€1599

in stofgroep 3

€1199

€1699

in stofgroep 15

€1199

€1699

in ledergroep 20

€1299

€1799

in ledergroep 25

€1399

€1899

in ledergroep 30

€1499

€1999

Optioneel bij elektrische bediening: accuvoeding €200

S t a n d a a r d :

• Verstelbare rugleuning, voetensteun en hoofdsteun
• Keuze uit 2 onderstellen

O p t i o n e e l :

Verstelbare
voetensteun

• Elektrische bediening (ook hoofdsteun)
• Keuze uit netstroom of accu
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XOOON - room for living

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.
2,5_zits

3_zits

ottomane 2,5_zits

hoek

3,5_zits

longchair

3_zits

“ A L M A D A ”
• Keuze uit 2 poten: RVS of zwart metaal • Standaard met verstelbare hoofdsteunen • Optioneel: uitschuifbare zittingen ( zitdiepte: 104-119 cm )
2,5_zits
3_zits

2,5_zits
almada

2,5_zits_1arm

3_zits
3,5_zits

3_zits_1arm

3,5_zitshoek

3,5_zits_1arm

ottomane hoek

poef

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm
longchair

longchairottomane

almada

almada

3_zits_1arm
3,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm
3_zits_1arm

2,5_zits_1arm
almada

almada

almada

3,5_zits_1arm
poef

poef

2,5-Zits

3-Zits

196 x 104 x 80 cm

226 x 104 x 80 cm

€899

€999

241 x 104 x 80 cm

82 x 55 x 44 cm

160 x 104 x 80 cm

€1099

€349

€799

in stofgroep 2

€999

in stofgroep 3

€1099

€1099

€1199

€379

€899

€1199

€1299

€399

in stofgroep 15

€999

€1699

€1799

€1899

€479

€1599

in ledergroep 20

€1799

€1899

€1999

€499

€1699

in ledergroep 25

€1899

€1999

€2099

€549

€1799

in ledergroep 30

€1999

€2099

€2199

€599

€1899

Optie: uitschuifzittingen
(prijs per element)

+ €50

+ €50

+ €50

-

+ €50

in stofgroep 1

breda

2,5-Zits arm rechts / links

arm 1

Poef

afmetingen b x d x h

3,5-Zits

arm 2

3_zits

arm 3

“ A R H U S ”

3_zits
• Standaard met3_zits
verstelbare hoofdsteunen •
Standaard met3_zits
opbergbox in longchair •2,5_zits
Optioneel: met uitschuifbare
2,5_zits+ longchairloungefunctie
2,5_zits
2,5_zits+ longchair

2,5_zits+ longchair loungefunctie

arhus

arhus

2,5_zits

afmetingen b x d x h

2,5_zits_zonder arm

arhus

2,5_zits arhus
arhus
2,5_zits+ longchair
loungefunctie

2,5-Zits

2,5-Zits + lounge functie

3-Zits

208 x 98 x 86 cm

208 x 98 x 86 cm

228 x 98 x 86 cm

in stofgroep 1

€899

€999

€999

in stofgroep 2

€999

€1099

€1099

in stofgroep 3

€1099

€1199

€1199

3_zits

longchair

breda

“ B R E D A ”

arm 1

breda
2,5_zits

arm 2

3_zits

arm 1

poef

arm 3

• Keuze uit 3 armen en 3 poten • Standaard met verstelbare hoofdsteunen • Combineer je basiskleur en bieskleur • Optioneel: uitschuifbare zittingen

arm 1

arm
arm21

Uitvoering

arm
arm
3 2

2,5_zits

3_zits

3_zits

poef

arm 3

2,5_zits_zonder
arm
arm
2,5-Zits 2,5_zits_zonder
3-Zits

longchair

160 x 102 x 83 cm

in stofgroep 1

€949

€1049

in stofgroep 2

€1049

€1149

in stofgroep 3

€1149

€1249

in stofgroep 15

€1399

€1499

in ledergroep 20

€1799

in ledergroep 25

2,5_zits_1arm2,5_zits_1arm

2,5_zits_zonder arm

3_zits_1arm 3_zits_1arm

longchair

hoek met rug

€429

140 x 102 x 83 cm

160 x 102 x 83 cm

€1099

€489

€1099

€1199

€499

€1299

€1399

€1899

€549

€1599

€1699

€1899

€1999

€599

€1699

€1799

in ledergroep 30

€1999

€2099

€649

€1799

€1899

Optie: uitschuifzitting
(prijs per element)

+ €100

+ €100

+ €100

+ €100

€469

-

3_zits_1arm

€999

€999

ottomane klein

€899

basiskleur
bieskleur

ottomane groot
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ottomane groo
ot

rug
hoek zonder3-Zits arm
ottomane
ottomane klein
Poef hoek met rughoek met2,5-Zits
armhoek
R / zonder
L
R / L klein
rug
rug

126 x 66 x 41 cm
hoek zonder
rug

140 x 102 x 83 cm

longchair

poef

2,5_zits_1arm

afmetingen b x d x h
(exclusief arm)

2,5_zits

poef

breda

hoek met rug

breda

2,5_zits

2,5_zits

3,5_zits

hoek

3_zitsottomane

3_zits

hoek

longchair3,5_zits

hoek

3,5_zits

ottomane

ottomane

longchair

longchair

3_zits

hoek

3,5_zits

ottomane

2,5_zits
3,5_zits_1arm

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

3_zits

3,5_zits_1arm
poef

3,5_zits_1arm

arm 2

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

poef
2,5_zits_1arm

190 x 104 x 80 cm

205 x 104 x 80 cm

241 x 103 x 80 cm

114 x 163 x 80 cm

102 x 103 x 80 cm

€899

€999

€900

€800

€599

€1000

€1099
€1199

€1699

€1799

€1799

€1899

€1899

€1999

€1999

€2099

+ €50

+ €50

€699
€799

€1800

€1600

€949

€1700

€1049

€2000

€1800

€1149

€2100

€1900

€1249

-

-

-

3_zits

2,5_zits
2,5_zits+ longchair

2,5_zits

€900
€1000

€1900

2,5_zits+ longchair
2,5_zits+ longchair loungefunctie
2,5_zits+ longchair loungefunctie

P. 51

2,5_zits+ longchair loungefunctie

poef

hoek met rug

XXL box in zitting

2,5-Zits + longchair + box rechts / links

2,5-Zits + longchair met loungefunctie + box rechts / links

281 x 98 / 196 x 86 cm

281 x 98 / 196 x 86 cm

€1399

€1499

€1499

€1599
€1699

armbreda
1
arm 2
arm 3
breda
3_zits
arm 11
arm 22
arm 33
ottomane
groot
arm
arm
arm

3_zits

2,5_zits
2,5_zits

poef

2,5_zits_1arm

3_zits_1arm

longchair

ottomane klein

hoek zonder
rug

longchair
longchair

3_zits_1arm

2,5_zits_zonder arm
arm
2,5_zits_zonder
hoek met rug
ottomane klein

longchair

3_zits
3_zits

Uitschuifbare
loungefunctie
2,5_zits_1arm

poef
poef
poef

2,5_zits_1arm
ottomane groot 2,5_zits_1arm

3_zits_1arm
3_zits_1arm

hoek met rug

hoek zonder
rug

hoek met
met rug
rug
hoek
ottomane klein

hoek zonder
zonder
hoek
rug
rug

Ottomane R / L groot

Ottomane R / L klein

Longchair R / L

Gesloten hoek

Open hoek

140 x 102 x 83 cm

241 x 104 x 83 cm

141 x 102 x 83 cm

Longchair gemeten met arm 2

105 x 172 x 83 cm

104 x 104 x 83 cm

92 x 92 x 41 cm

€849

€1150

€1100

€950

€749

€549

€949

€1200

€1150

€1000

€799

€599

€1049

€1250

€1200

€1050

€849

€649

€1199

€1500

€1300

€1400

€899

€699

€1399

€1800

€1450

€1600

€999

€749

€1499

€1900

€1550

€1700

€1049

€799

€1599

€2000

€1650

€1800

€1099

€849

+ €100

-

-

-

-

-

Kubistisch (b 26 cm)

2.

Verstelbaar (b 30 cm)

ottomane groot

2,5-Zits zonder armen

1.

3_zits_1arm

P. 54
2,5_zits_zonder arm

2,5_zits_zonder arm

2,5_zits_1arm

3_zits_1arm

2,5_zits

hoek zonder
rug

2,5_zits

hoek zonder
rug

lon

Hoekelement

€1100

2,5_zits

€999
€1099

arm 3

Longchair rechts / links

breda

ot
ttomane groot

poef

Ottomane rechts / links

€1599

arm 2,5_zits_1arm
2
arm 3

3,5_zits_1arm

almada
3,5-Zits
arm rechts / links

longchair

2,5_zits+ longchair

3_zits_1arm

3-Zits arm rechts / links

2,5_zits_zonder arm

3_zits

ottomane

breda

poef

3,5_zits_1arm

hoek

3,5_zits

arm 1

poef
3_zits_1arm

2,5_zits_1arm
almada

longchair

S O F A ’ S

P. 74
2,5_zits

3.

Flexibel (b 21 cm)
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1.

RVS (h 11 cm)

2.

Metaal (h 14 cm)

3.

Chroom (h 11 cm)

ottomane klein

ottomane kle
kle
ottomane

“ C O S T A ”
2,5_zits

3_zits

3_zits+longchair
2,5_zits+longchair

2,5_zits+longchair2,5_zits

2,5_zits
3_zits
costa

3_zits+ottomane
3_zits+longchair

2,5_zits+longchair
2,5_zits+ottomane

3_zits

2,5_zits
2,5_zits

2,5_zits+longchair

• Keuze uit 3 poten • Verstelbare hoofdsteunen • Ook leverbaar met elektrisch relaxsysteem (“wall away”)

2,5_zits_1arm

_zits+longchair

flynn

zits+longchair

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

3_zits+ottomane
2,5_zits+ottomane

3_zits+ottomane

2,5_zits+ottomane

a

2,5-Zits + ottomane rechts / links
278 x 102 / 245 x 80 cm

in stofgroep 1

€999

€1099

€1699

in stofgroep 2

€1099

€1199

€1799

in stofgroep 3

€1199

€1299

€1899

in stofgroep 15

€1699

€1799

€3199

in ledergroep 20

€1799

€1899

€3399

in ledergroep 25

€1899

€1999

€3599

in ledergroep 30

€1999

€2099

€3799

+ €800
(beide zittingen)

+ €800
(beide zittingen)

+ €400
(enkel zitting met armleuning)

Optie: zitting(en)
elektrisch verstelbaar

3,5_zits

3-Zits
221 x 102 x 80 cm

3,5_zits_1arm

2,5_zits

3,5_zits

2,5_zits

3,5_zits

3_zits
1,5_zits
3,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm

flynn

2,5_zits_1arm

afmetingen b x d x h
(gebaseerd op poot 2)

Loveseat
kussen

hoofdsteun

133 x 98 x 79 cm

2,5-Zits

2,5_zits_1arm

3-Zits
2,5_zits_1arm

3,5_zits_1arm

3,5-Zits
3,5_zits_1arm

3,5_zits_

Poef
3_zits_1arm

213 x 98 x 79 cm

233 x 98 x 79 cm

263 x 98 x 79 cm

105 x 66 x 43 cm

in stofgroep 1

€699

€999

€1099

€1199

€379

in stofgroep 2

€749

€1049

€1149

€1249

€399

in stofgroep 3

€799

€1099

€1199

€1299

€429

in stofgroep 15

€899

€1299

€1399

€1499

€499

in ledergroep 20

€1199

€1699

€1799

€1899

€599

€999

€1399

€1499

€1599

€499

in ledergroep 25

€1299

€1799

€1899

€1999

€649

in combinatiegroep 26

€1099

€1499

€1599

€1699

€549

in ledergroep 30

€1399

€1899

€1999

€2099

€699

in combinatiegroep 31

€1099

€1499

€1599

€1699

€549

Optie: designpoot
(meerprijs per element)

+ €100

+ €100

+ €100

+ €100

+ €100

in combinatiegroep 21

1.

mat chroom
h: 15 cm

2.

kussen
3_zits_1arm
longchair

3_zits_1arm

s_1arm

3,5_zits_

poef

flynn

hoofdsteun

• Keuze uit 2 poten: mat chroom (standaard) of RVS designpoot (optioneel) • Hoogwaardig zitcomfort met koudschuim en nosagvering
• Topper in3_zits
HR schuim+ (mix 50/50
siliconen en veren)
flynn
1,5_zits
poef
longchair
2,5_zits
2,5_zits
3,5_zits
3,5_zits
3_zits
2,5_zits_1arm

3,5_zits

1,5_zits

flynn

2,5_zits
kussen

flynn

“ F L Y N N ”

3_zits

3_zits_1arm

s

2,5-Zits
201 x 102 x 80 cm

afmetingen b x d x h

RVS designpoot
h: 13 cm
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hoofds
ku

3_zits

3_zits+ottomane

2,5_zits+ottomane
2,5_zits

3_zits

3_zits+ottomane

costa

3-Zits + ottomane rechts / links

2,5-Zits + longchair rechts / links

3-Zits + longchair rechts / links

298 x 102 / 245 x 80 cm

275 x 102 / 168 x 80 cm

295 x 102 / 168 x 80 cm

€1799

€1599

€1699

€1899

€1699

€1799

€1999

€1799

€1899

€3299

€2999

€3099

€3499

€3199

€3299

€3699

€3399

€3499

€3899

€3599

€3699

+ €400
(enkel zitting met armleuning)

+ €400
(enkel zitting met armleuning)

+ €400
(enkel zitting met armleuning)

Optie: Zitting
elektrisch verstelbaar
d.m.v. touch bediening

2,5_zits
3_zits

3_zits 1,5_zits

1,5_zits
poef

longchair
poef

(enkel mogelijk bij zitting met armleuning)

3,5_zits

3_zits

longchair
flynn

P. 68
3_zits

1,5_zits

1,5_zitspoef
poef
longchair
longchair
_1arm
kussen
hoofdsteun
kussen
3_zits_1arm
3_zits_1arm

3_zits_1arm

_1arm

steun
ussen

2,5_zits+longchair

3_zits+longchair

hoofdsteun

kussen

poef

longchair

2,5_zits_1arm

3_zits_1arm

3,5_zits_1arm

hoofdsteun

hoofdsteun

Armkussen

Hoofdsteun

Longchair rechts / links

2,5-Zits
arm rechts / links*

3-Zits
arm rechts / links*

3,5-Zits
arm rechts / links*

58 x 58 cm

70 x 15 x 15 cm

109 x 159 x 79 cm

187 x 98 x 79 cm

207 x 98 x 79 cm

237 x 98 x 79 cm

€89

€89

€900

€899

€999

€1099

€99

€99

€950

€949

€1049

€1149

€109

€109

€1000

€999

€1099

€1199

€119

€119

€1200

€1199

€1299

€1399

€169

€139

€1600

€1599

€1699

€1799

€139

-

€1300

€1299

€1399

€1499

€179

€149

€1700

€1699

€1799

€1899

€149

-

€1400

€1399

€1499

€1599

€189

€159

€1800

€1799

€1899

€1999

€159

-

€1400

€1399

€1499

€1599

-

-

+ €100

+ €50

+ €50

+ €50
*Enkel koppelbaar aan longchair.
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P. 97

s

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

2,5-zits_1arm

poef

3-zits_1arm

2,5-zits_1arm

limalima

2,5-zits

lima

“ L I M A ”

3,5-zits_1arm

4-zits_1arm

3,5-zits_1arm
3,5-zits_1arm
2,5-zits_1arm
2,5-zits_1arm
3-zits_1arm
3-zits_1arm
poef
poef
• Stijlvolle combinatie van 2 materialen
• Hoogwaardig
zitcomfort met koudschuim
“Supreme Foam” • Keuze
uit 4 poten

1,5-zits

2,5-zits

3-zits

2,5-zits
2,5-zits

3,5-zits
3-zits
3-zits

3,5-zits
3,5-zits
3-zits

2,5-Zits

3-Zits

3,5-Zits

4-Zits

186 x 91 x 82 cm

206 x 91 x 82 cm

226 x 91 x 82 cm

256 x 91 x 82 cm

in stofgroep 1

€699

€799

€899

€999

€1099

in stofgroep 2

€749

€849

€949

€1049

€1149

in stofgroep 3

€799

€899

€999

€1099

€899

€999

€1099

€1199

€1299

in ledergroep 20

€1199

€1399

€1499

3,5-zits_1arm

€1199

in stofgroep 15

€1599

€1699

in combinatiegroep 21

€1099

€1299

€1399

€1499

€1599

in ledergroep 25

€1299

€1599

€1699

€1799

€1899

in combinatiegroep 26

€1149

€1399

€1499

€1599

€1699

in ledergroep 30

€1499

€1799

€1899

€1999

€2099

in combinatiegroep 31

€1199

€1499

€1599

€1699

€1799

*Optie: pocketvering
(meerprijs per element)

€80

€100

€100

€100

€100

4-zits

4-zits_1arm

1,5-Zits

3,5-zits

3-zits_1arm
4-zits_1arm

3-zits
4-zits

Hoekelement

3,5-zits_1arm
longchair

3,5-zits

ottomane klein
90 x 90 x 82 cm

hoek

4-zits_1arm

longchair

Ottomane links/rechts small
4-zits

longchair

2,5-zits

afmetingen b x d x h

hoek

hoek

2,5-zits_1arm

ottomane klein

3,5-zits

4-zits
4-zits

136 x 91 x 82 cm

afmetingen b x d x h

,5-zits_1arm

4-zits

3-zits_1arm

1,5-zits
1,5-zits

4-zits_1arm
4-zits_1arm

Longchair links/rechts
ottomane klein

131 x 91 x 82 cm

103 x 150 x 82 cm

in stofgroep 1

€549

€549

€799

in stofgroep 2

€599

€599

€849

in stofgroep 3

€649

€649

€899

in stofgroep 15

€699

€699

€949

in ledergroep 20

€899

€899

€1149

in combinatiegroep 21

€749

€749

€1049

in ledergroep 25

€999

€999

€1249

in combinatiegroep 26

€799

€799

€1149

€1099

€1099

€1349

in combinatiegroep 31

€899

€899

€1249

*Optie: pocketvering
(meerprijs per element)

€80

€100

€80

in ledergroep 30
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hoek

ho
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P. 9 + 60

longchair
longchair
longchair

oek
hoek

lima
lima
lima
ottomane klein
ottomane
ottomane
klein
klein

poef
poef
poef

Poef
901,5-zits
x1,5-zits
45 x 60 cm
1,5-zits

2,5-zits_1arm
2,5-zits_1arm
2,5-zits_1arm

3,5-zits_1arm
3,5-zits_1arm
3,5-zits_1arm

3-zits_1arm
3-zits_1arm
3-zits_1arm

2,5-Zits arm links/rechts*
2,5-zits
2,5-zits
2,5-zits164 x 91 x 82 cm

3-Zits arm links/rechts*
3-zits
3-zits
3-zits

184 x 91 x 82 cm

3,5-Zits arm links/rechts*
3,5-zits
3,5-zits
3,5-zits

longchai
longchai
longchair

hoek
hoek
hoek

4-zits_1arm
4-zits_1arm
4-zits_1arm

4-Zits arm links/rechts*

204 x 91 x 82 cm

234 x 91 x 82 cm

4-zits
4-zits
4-zits

€349

€699

€799

€899

€999

€379

€749

€849

€949

€1049

€399

€799

€899

€999

€1099

€449

€899

€999

€1099

€1199

€499

€1199

€1299

€1399

€1499

€449

€1099

€1199

€1299

€1399

€529

€1399

€1499

€1599

€1699

€479

€1199

€1299

€1399

€1499

€599

€1599

€1699

€1799

€1899

€549

€1299

€1399

€1499

€1599

€80

€100

€100

€100

€100

ottomane
klein
ottomane
klein
ottomane
klein

*Enkel koppelbaar aan hoekelement, ottomane en longchair.

Poot A: Zwart metaal

Poot A: RVS
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Poot B: Hout naturel

Poot B: Hout zwart

armen 2zits_geen_armen
2zits_1_arm
(28008)(28038)

2zits
2zits_1_arm
(28038)(28039)

25zits_geen_armen 25zits_geen_armen
25zits_1_arm
2zits
(28039) (28012)
(28012) (28041)

25zits
25zits_1_arm
(28041) (28042)

25zits
(28042)

3zits_geen_armen 3zits_geen_armen 3zits_
(28016)
(2804
(28016)

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

“ M O N T E N E G R O ”
• Keuze uit 4 verschillende armleuningen mogelijk • 3 verschillende poten mogelijk • Ook verkrijgbaar in voordeelcombinaties
Hoek recht

3_zits_zonder
arm + 3_zits_zonder
longchair2zits_1_arm
arm +ottomane
longchair
_1_arm
en
s_1_arm
1_zits
25zits_1_arm
2zits
1_5zits_geen_armen
25zits
1_5zits_1_arm
25zits_geen_armen
1_5zits 3zits_geen_armen
25zits_1_arm
2zits_geen_armen
25zits
3zits_1_arm
3_zits_zonder
arm + 3_zits_zonder
longchair
arm
+1(28046)
longchair
3_zits
longchair
arm
1(28180)
ngchair
arm+2(28182)
3_zits
+ longchair arm 1(28180)
arm
(28023)
arm 1(28046)
038)
)
(28033)
(28041) (28039)
(28004)
(28042)
(28035)
(28012)
(28036)
(28016)
(28041)
(28008)
(28038)
(28042)
(28044)
arm 2(28020)
arm 2(28020)

Hoek
rond groot 3zits_1_arm
Hoek
rond kle
Hoek
recht
Hoek rond
groot
2zitsottomane
3zits_geen_armen
3zits
25zits_geen_armen
25zits_1_a
(28024)
(28025)
(28023)
(28024)
(28025)(28026)
(28039)
(28016)(28045)
(28012)
(28044)
(28041)
arm1 arm2 arm3
arm1ar

montenegro
Fauteuil

1,5-Zits

2-Zits

_zonder arm + longchair
ottomane
Hoek recht
3_zits_zonder arm
Hoek
+ rond
longchair
groot
afmetingen
bxdxh
3_zits_zonder
hair
arm 1(28180) 3_zits
+ ottomane
(28173) arm + longchair
3_zits + longchair arm 2(28182)
28046)
(28023)
(zonder armen, op
basis
60 (28024)
x 94 x 82arm
cm 1(28046) (28025)
70 x 94 x 82 cm
arm 2(28020)
van poot 1)

€549

€599

in stofgroep 2

stiz3
€649

mra_1_stiz3
€699

in stofgroep 3

€699

€799

€899

nemra_neeg€899
_stiz3
)54082(
)44082(
)61082(
€749
€799
€899
€999
1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits
1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits
1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits
1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits
(28000)
(28032)
(28033)
(28004)
(28035) €50
(28036)
€50 (28033)
(28000) €50
(28032)
(28004) €50
(28035)
(28036)
€799

3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)

egro
ontenegro

nuetsdfooh
)92082(

3-Zits

ottomane
Hoek rond klein
Hoek recht
Poef groot
Hoek rond
Poef
groot
klein
Hoek
3_zits_zonder
rond
klein+arm
+ longchair
Poef
3_zits + hoofdsteun
ottomane
+ longchair
arm2
(28151)
3_zits
ottomane
+ long
3_zits_zonder arm + longchair
3_zits
+ longchair arm 1(28180)
2,5_zits + ottomane
2,5_zit
(281
(28023)
(28026)
(28025) (28028)
(28029)
(28026)
arm 1(28046)
(2802
140 x 94 x 82 cm (28024)
160 x(28027)
94 x 82 cm
210 x 94 x 82 cm
arm 2(28020)
stiz3
mra_1_stiz3
)54082(
)44082(

in stofgroep 1

arm 3 of 4
arm1 arm2Meerprijs
arm3 metarm4
arm1 arm2 arm3 arm4

2,5-Zits

nielk feoP
)82082(

toorg feoP
)72082(

montenegro

nielk dnor keoH
)62082(

stiz52
€999
)24082(
€1099
2zits_geen_armen
2zits_geen_armen
(28008)€50
(28008)

mra_1_stiz52
)14082(
2zits_1_arm
2zits_1_arm
(28038)
(28038)

3_zits + ottomane + longchair
(28149) + longchair arm2 (28151)
3_zits + ottomane
nuetsdfooh
nielk feoP
toorg feoP
)92082(
)82082(
)72082(
toorg dnor keoH
)52082(

thcer keoH
)42082(

enamotto
)32082(

3_zits + ottom
nielk dn
riahcgnol + mr

nuetsdfooh
2,5_zits + ottomane (28164)
2_zits + ottomane (28156)
3_zits + ottomane (28173)
3_zits + longchair arm 2(28182)
3_zits + longchair arm
)91(28180)
2arm
082(1(281
2,5_zits + ottomane (28164)
2_zits + ottomane (28156)
3_zits + ottomane (28173)
3_zits + longchair arm 2(28182)
3_zits + longchair
en
3zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits
3zits_1_arm
25zits_geen_armen
25zits_1_arm 1_5zits
3zits_geen_armen
3zits_1_a
1_zits_geen_armen 1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits
1_zits_1_arm
1_5zits_geen_armen
1_zits 3zits1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits_1_arm25zits
2zits_geen_armen
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits_1_arm
2zits
2zit
(28016)
(28038)
(28039)
(28041)
(28042)
(28016)
(28044)
(28000)
(28000)
(28032) (28044) (28033)
(28032)(28012)
(28004) (28033) (28045)
(28004)
(28035)
(28036)
(28035)
(28008)
(28036)
(28008)
(28038)
(28038)
(28039)
(28
arm4
arm1 arm2 arm3 arm4
)94182( riahcgnol + enamotto + stiz_3
)1518

geen_armen

1_5zits_1_arm
(28035)

1_5zits
(28036)

2zits_geen_armen
2zits_1_arm
)94182( riahcgnol + enamo
tto + stiz_3
(28008)
(28038)
3-Zits arm rechts / links*

2zits
)15182( 2m
ra riahcgnol + enamotto + s25zits_geen_armen
tiz_3
(28039)
(28012)

1-Zit zonder
armen*

1,5-Zits zonder
armen*

2-Zits zonder
armen*

2,5-Zits zonder
armen*

25zits_1_arm
(28041)

25zits
(28042)

3-Zits zonder armen*

t
Hoek rond
groot
Hoek rond klein
Poef groot 3_zits_zonderPoef
armklein
+ longchairhoofdsteunottomane
Hoek recht
Hoek rond groot
Hoek rond klein
afmetingen b x d x h
3_zits_zonder
+3_zits
longchair
arm +
3_zits
+ longchair
arm
1(28180)
28164)
2,5_zits
+ ottomane
2_zits
(28164)
+ ottomane (28156)
2_zits
+ ottomanearm
(28156)
+ ottomane
(28173)
3_zits
+ ottomane
(28173)
3_zits + longchair
arm3_zits
2(28182)
+ longchair
3_zits
arm
+ longchair
2(28182) (28025)
arm3_zits
1(28180)
+ longchair arm3_zits_zonder
1(28180)
(28025)
(28027)
arm
1(28046)
(28024)
(28026)
(zonder armen, op basis (28026)
60 x 94(28028)
x 82 cm
70 x(28029)
94 x 82 cm(28023)
140 x 94 x 82 cm
160 x 94 x 82 cm
210 x 94 x 82 cm
arm 2(28020)210 x 94 x 82 cm
arm 2(28020)
van poot 1)

1_zits
ne (28173)
(28033)

in stofgroep 1

€849

€449

in stofgroep 2

€949

€549

€499

€599

€699

€799

€599
€699
€799
€899
1_zits_geen_armen
1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
1_zits_1_arm
1_zits
1_zits
1_5zits_geen_armen
1_5zits_geen_armen
1_5zits_1_arm
1_5zits_1_arm 1_5zits
1_5zits
3_zits_zonder
arm + longchair
ottomane
1_5zits_geen_armen
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits
25zits_geen_armen
25zits_1_arm
(28000)
(28000)€699
(28032)
(28033)
(28004)
(28035)
(28036)
(28036)
€1049 3_zits +
€649
€799
€899 (28004)
€999 (28035)
in stofgroep 3 3_zits +1_5zits_1_arm
3_zits_zonder(28032)
arm
+ longchair (28033)
longchair arm 2(28182)
longchair
arm
1(28180)
arm 1(28046)
(28023)
arm1
arm2
arm2
arm3
arm3arm4
arm4
(28004)
(28035)
(28036)arm1
(28008)
(28038) arm 2(28020)
(28039)
(28012)
(28041)
€50
Meerprijs met arm 3 of 4

3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)

3_zits + ottomane + longchair (28149)

3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)

montenegro
montenegro

3_zits + ottomane (28173)

2,5_zits
2,5_zits
+ ottomane
+ ottomane
(28164)
(28164)
2_zits
2_zits
+ ottomane
+ ottomane
(28156)
(28156)
3_zits
3_zits
+ ottomane
+ ottomane
(28173)
(28173)
3_zits
3_zits
+ longc
+ loo
3_zits_zonder arm + longchair
3_zits_zonder arm + longchair
3_zits + longchair arm 2(28182)
3_zits + longchair arm 1(28180)
arm 1(28046)
(
arm 2(28020)

longchair links en rechts plaatsbaar

v o o r d e e l c o m b i n a t i e s
3-Zits + longchair rechts of links

2-Zits + ottomane rechts
/ links

2,5-Zits + ottomane rechts
/ links

3-Zits + ottomane rechts / links

210 x 94/153 x 82 cm

232 x 94/223 x 82 cm

252 x 94/223 x 82 cm

302 x 94/223 x 82 cm

in stofgroep 1

€1099

€1299

€1399

€1499

in stofgroep 2

€1199

€1399

€1499

€1599

in stofgroep 3

€1299

€1499

€1599

€1699

€50

€50

€50

€50

Uitvoering
afmetingen b x d x h
(zonder armen, op basis
van poot 1)

Meerprijs met arm
3 of 4
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3zits
(28045)

3zits_1_arm
(28044)

3zits
(28045)

ein
arm

Poef
groot
Poef
klein
Hoek1_zits_geen_armen
rond
klein
Poef
groot
3zits
25zits 1_zits_geen_armen
1_zits_1_arm
(28027)
(28028)
(28026)
(28027)
(28045)
(28042) (28000)
(28000)
(28032)
rm4
arm2 arm3 arm4

hoofdsteun
Poef klein1_5zits_geen_armen
hoofdsteun1_5zits_geen_armen
3zits_geen_armen
3zits_1_arm
1_zits_1_arm
1_zits
1_zits
1_5zits_1_arm
(28029)
(28028) (28004)
(28029) (28004)(28044)
(28016)
(28032)
(28033)
(28033)
(28035)

Poef

1_5zits_1_arm
1_5zits
(28035)
(28036)

1-Zit arm rechts /
links *

Hoofdsteun

3zits
2zits_geen_armen
1_5zits
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
(28045)
(28008)
(28036)
(28008) (28038)

1,5-Zits arm rechts /
links*

2-Zits arm rechts /
links*

2zits_1_arm
2zits
(28038) (28039)

S O F A ’ S

_1_arm
44)

2zits
(28039)

2.5-Zits arm rechts /
links*

groot 3_zits
ottomane
Poef +klein
hoofdsteun
recht + longchairHoek
rond groot
Hoek rond klein
Poef groot
Poef klein
hoofdsteun
+(28151)
ottomane
longchair
(28149)
3_zits +Hoek
ottomane
(28149)
ngchair
arm2
3_zits_zonder arm3_zits
+ lo
ts
164)
+ ottomane
(28164)
2_zits
+ 90
ottomane
2_zits
(28156)
+ ottomane
(28156)
3_zits + ottomane
3_zits
(28173)
+cm
ottomane (28173)
3_zits
+ longchair
3_zits
arm 2(28182)
+ longchair arm
3_zits
2(28182)
+94
longchair
3_zits
arm 1(28180)
+ longchair
arm 1(28180)
27)
(28023)
(28028)
(28027)
x 120 x(28024)
43(28029)
cm
60 x 70 (28025)
x 43 cm
55 x 15 x 15(28026)
60 x 94 x 82 cm
70 x 94 x 82 cm(28028)
140 x(28029)
x 82 cm
160 x 94 x 82 cm
nemra_neeg_stiz3
stiz52
mra_1_stiz52
nemra_neeg_stiz52
stiz2
mra_1_stizarm
2 2(28020)
nemra_arm
nee 2
)61082(
)24082(
)14082(
)21082(
)93082(
)83082(
)
€449

nemra_neeg_stiz52
)21082(
2zits stiz3
2zits
(28039)
)54082(
(28039)

€499
€549
-

€349

stiz2€399
)93082(
25zits_geen_armen
mra_1_stiz3€449
25zits_geen_armen
(28012)
)44082( (28012)

mane + longchair (28149)
r keoH
toorg dnor keoH
)62082(
)52082(

€119

€499

€549

mra_1_s€129
tiz2
nemra_neeg€599
_stiz2
)83082(
)80082(
25zits_1_arm
nem€139
ra_neeg_stiz3
25zits€699
25zits_1_arm
25zits
(28041)
)61082(
(28042)
€50
(28041) (28042)

stiz5_1
)63082(
stiz52
)24082(

€649

€749

mra_1_stiz5_1
€649

nem
ra_neeg_stiz5_1
s€849
tiz_1
mra_1_stiz_1
€749
)53082(
)40082(
)33082(
)23082(
€749
3zits_geen_armen
mra_1_st€849
iz52
n3zits_1_arm
emra_n€949
eeg_stiz52
3zits_geen_armen
3zits_1_arm
(28016)
)140€50
82(
(28044) €50 )21082(
€50
(28016)
(28044)

3_zits + ottomane + longchair (28149)
3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)
thcer keoH
enamotto
riahcgnol + mra rednoz_stiz_3
riahcgnol + mra rednoz_stiz_3
)42082(
)32082(
)64082(1 mra
)02082(2 mra

)08182(1 mra riahcgnol + stiz_3

ne

3zit
(28)

)281

rednoz_stiz_3
riahcgnol + mra rednoz_stiz_3
)08182(1 mra riahcgnol + stiz_3
)28182(2 mra riahcgnol + stiz_3
)37182( enamotto + stiz_3
)65182( enam
)64082(1 mra
mnrie
alk dnor keoarm
nielk feoP
toorg feoP )02082(2 3_zits_zonder
H + longchair
toorg dnor kottomane
eoH
thcer kHoek
eoH recht
enamHoek
otto rond groot
riahcgnol + mHoek
ra redrond
noz_klein
stiz_3
Poef groot
3_zits_zonder arm + longchair
ottomane
Hoek recht
Hoek rond groot
Hoek rond klein riahcgnol Poef
3_zits_zonder arm + longchair
+ mragroot
rednoz_stiz
2082+( longchair arm 1(28046)
)62082(
)52(28023)
082(
)42(28024)
082(
)32(28025)
082(
)64082(1 mra
(28026)
(28027)
3_zits_zonder)7arm
180))82082(arm 2(28020)
arm 1(28046)
(28023)
(28024)
(28025)
(28026)
(28027))02082(2
arm 2(28020)
arm
3zits 25zits_1_arm
ts 25zits_geen_armen
25zits_geen_armen
25zits_1_arm
25zits
25zits
3zits_geen_armen 3zits_geen_armen3zits_1_arm
3zits_1_arm
3zits
3zits
(28045)
8039)(28012)
(28012)
(28041)
(28041) (28042)
(28042) (28016)
(28016)
(28044)
(28044)
(28045)
(28045)
( 2mra riahcgnol + enamotto + stiz_3
3zits_geen_armen
3zits_1_arm
(28016)
(28044)
rechts
)94182( riahcgn3-Zits
ol + ezonder
namotarmen
to + st+izlongchair
_3
)15182( 2mra riaOttomane
hcgnol + rechts
enam/olinks
tto + stiz_3
/ links

Poef groot
Poef
klein
hoofdsteun
3_zits_zonder arm +
longchair
3_zits_zonder
arm ottomane
+ longchair
ottomane
Hoek recht
+ longchair
3_zits_zonder arm + longchair
(28027)
(28028)
arm 1(28046)210 x 94/153
armx1(28046)
(28023)
(28024)
82 cm (28029)
92 x 223 x (28023)
82
cm
arm 2(28020)
€1049

3zits
(28045)
Hoek
Hoekrecht
rond groot
(28024)
(28025)
94
x 92 x 82 cm

€849

€499

€599

€1149
€949
€599
2zits_geen_armen
2zits_geen_armen
2zits_1_arm
2zits_1_arm
2zits2zits
25zits_geen_armen
25zits_geen_armen
Hoek recht 25zits
Hoek rond groot
Hoek rond klein
Poef 3zits_1_arm
groot
Poef klein
)
(28008)
(28008)
(28038)
(28038)3zits_geen_armen(28039)
(28039) €1049
(28012)
(28012)
€1249
€699
(28024)
(28025)
(28027)
(28028)
(28042)
(28016)(28026)
(28044)
€50

3_zits + ottomane + longchair (2
3_zits
ottomane
Hoek+groot
rond + longchair arm2 (28151)
Hoek klein rond
3_zits + ottomane + longch
3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)
Hoek rond
Hoekgroot
rond klein
Hoek Poef
rondgroot
klein
PoefPoef
groot
klein
hoofdsteun
Poef kle
(28025)(28026)
(28026)
(28027) 127 x 139 x 82(28027)
(28029)
(28028)
140 x 140 x 82 cm
cm(28028)

Hoek recht

-

-

3_zits + ottomane + longchair (28149)

€579

€699
25zits_1_arm
25zits_1_arm
hoofdsteun
3zits
(28041)
(28041)
€799
(28029)
(28045)

€679

25zits
25zits
(28042)
(28042)

€779

-

3zits_geen_armen
3zits_geen_armen
(28016)
(28016)

-

3_zits
+ ottomane
3_zits + ottomane
(28149) + longchair (28149)
3_zits + ottomane + longchair
3_zits + ottomane
arm2 (28151)
+ longchair
arm2
(28151) + longchair

3_zits_zonder
3_zits_zonder
armarm
+ longchair
+ longchair
3_zits_zonder
3_zits_zonder
armarm
+klein
longchair
+ longchair Poef groot
ongchair
chair
armarm
2(28182)
2(28182)3_zits
3_zits
3_zits
longchair
+ longchair
arm
1(28180)
1(28180)
ottomane
Hoek
recht
Hoek
rond groot
Hoek
rond
Poef klein
armarm
1(28046)
1(28046)
3_zits
+ ottomane
+ longchair (28149)
++
ottomane
+arm
longchair
arm2
(28151) armarm
2(28020)
2(28020)
(28023)
(28024)
(28025)
(28026)
(28027)
(28028)

ottomane
ottomane
hoofdsteun
(28023)
(28023)
(28029)

Hoek
Hoek
recht
recht
(28024)
(28024)

Hoek
Hoek
rondrond
groot
groot
(28025)
(28025)

2.

Longchair + 3-zits + ottomane rechts / links

3.

Verstelbaar b 28 cm

1.

Schuin b 24 cm

3_zits + ottomane + longchair (28149)

Breed b 28 cm

3_zits + ottomane + longchair arm2 (28151)

Smal b 13 cm

Kies je type armleuning(en)

3_zits
3_zits
+ ottomane
+ ottomane
+ longc
+ lo

4.

Kies je type poten
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2.

3.

Mogelijk met alle armen

1.

Hout

€50

Chroom

€1799

RVS

€1699

Alléén bij arm 2 en 4

€1599

Mogelijk met alle armen

302 x 153/223 x 82 cm

*Enkel koppelbaar aan ottomane en hoekelementen.

toorg f
toorg feop

2,5_zits_1arm

2,5_zits

3_zits

ottomane

1.

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

2.

Smal: 30 cm

Breed: 43 cm

nielk f

“ O S L O ”

oslo
alles met smalle arm

nielk feop

longchair

2,5_zits +longchair

poef
klein
ottomane

2,5_zits_1arm
2,5_zits
3_zits
• Keuze uit 2 armen;
smal of breed • Keuze uit 2 poten;
RVS of zwart gelakt metaal

oslo
Uitvoering
alles met
smalle arm

ena

poef groot

2,5-Zits

longchair

2,5_zits +longchair

3-Zits

Poef

afmetingen b x d x h
(met smalle arm)

210 x 92 x 74 cm

220 x 92 x 74 cm

(met brede arm)

2,5_zits_1arm

poef groot

2,5_zits

oslo
arm rechts / links
longchair
alles met smalle arm2,5-Zits
poef klein

120 x 60 x 42 cm

80 x 60 x 42 cm

2,5_zits +l

180 x 92 x 74 cm

236 x 92 x 74 cm

246 x 92 x 74 cm

in stofgroep 1

€799

€899

€379

€329

193 x 92 x 74 cm
€749

in stofgroep 2

€899

€999

€429

€379

€849

in stofgroep 3

€999

€1099

€479

€429

€949

in stofgroep 15

€1399

€1499

€549

€499

€1349

in ledergroep 20

€1499

€1599

€649

€599

€1449

in ledergroep 25

€1599

€1699

€699

€649

€1549

in ledergroep 30

€1699

€1799

€749

€699

€1649

paxos

“ P A X O S ”

3_zits

2,5_zits
paxos

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

longchair

paxos

• Standaard met verstelbare hoofd- en armsteun(en) • Hoogwaardig
zitcomfort met koudschuim
“Supreme Foam”						
3_zits
3_zits
2,5_zits
3_zits_1arm
2,5_zits_1arm

2,5-Zits

3-Zits

Longchair rechts / links

224 x 110 x 96 cm

244 x 110 x 96 cm

125 x 199 x 96 cm

in stofgroep 1

€1099

€1299

€1000

in stofgroep 2

€1149

€1349

€1050

in stofgroep 3

€1199

€1399

€1100

in stofgroep 15

€1499

€1699

€1300

in ledergroep 20

€1899

€2099

€1500

in combinatiegroep 21

€1699

€1899

€1400

in ledergroep 25

€2099

€2299

€1700

in combinatiegroep 26

€1799

€1999

€1600

in ledergroep 30

€2299

€2499

€1900

in combinatiegroep 31

€1899

€2099

€1800

Optie: designpoot
18 cm (meerprijs per element)

+€100

+€100

+€100

afmetingen b x d x h
(gebaseerd op poot 2)

“ P H O E N I X ”
phoenix

phoenix
• Hoogwaardig zitcomfort met koudschuim
(standaard) of designpoot in zwart
of metaalkleur (optioneel)
3-zits uit 3 poten; zwart metaal2,5-zits
3,5-zits “Surpreme Foam” • Keuze
longchair
3-zits

3,5-zits

2,5-Zits3,5-zits_1arm
afmetingen b x d x h
(gebaseerd op poot 2)

3-Zits

3,5-zits_1arm

3-zits_1arm

3,5-Zits

3-zits_1arm

2,5-zits

2,5-zits

longchair

Longchair rechts / links
2,5-zits

199 x 96 x 84 cm

229 x 96 x 84 cm

257 x 96 x 84 cm

in stofgroep 1

€999

€1099

€1199

€900

in stofgroep 2

€1099

€1199

€1299

€1000

in stofgroep 3

€1199

€1299

€1399

€1100

in stofgroep 15

€1299

€1399

€1499

€1200

in ledergroep 20

€1599

€1699

€1799

€1350

in ledergroep 25

€1799

€1899

€1999

€1550

in ledergroep 30

€1899

€1999

€2099

€1650

Optie: designpoot 15 cm

+€100

+€100

+€100

+€100

(meerprijs per element)
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104 x 155 x 84 cm

otto

stiz_3
stiz_3

stiz_5,2

mra1_stiz_5,2
mra1_stiz_5,2

riahcgnol+ stiz_5,2

3_zits

riahcgnol

ottomane

toorg feop

riahcgnol

nielk feop

riahcgnol+ stiz_5,2

op

olso
mra ellams tem sella

olso
mra ellams tem sella

P. 107

enamotto

poef groot

2,5-Zits + longchair rechts / linkspoef klein

longchair

Longchair rechts / links

Ottomane rechts / links

285 x 92 / 156 x 74 cm

105 x 156 x 74 cm

311 x 92 / 156 x 74 cm

118 x 156 x 74 cm

€1599

€850

€1799

€950

€950

€1999

€1050

€1050

€2499

€1150

€1300

€2699

€1250

€1400

€2899

€1350

€1500

€3099

€1450

€1600

215 x 90 x 74 cm
stiz_3

€850

stiz_5,2

riahcgnol+ stiz_5,2

						

stiz_5,2

S O F A ’ S

enamotto

op

P. 23
longchair

• Keuze uit 2 poten: Metaal antraciet
(standaard) of designpoot
in metaal zwart (optioneel)
3_zits_1arm
2,5_zits_1arm
longchair

2,5_zits

mra1_stiz_5,2

184 x 110 x 96 cm

204 x 110 x 96 cm

phoenix

€999

€1199

€1049

€1249

€1099

€1299

€1299

€1499

€1699

€1899

€1499

€1699

€1899

€2099

€1599

€1799

€2099

€2299

€1699

€1899

+€100

1.

zwart metaal
2. Designpoot
h: 18 cm

metaal antraciet
h: 15 cm

+€100
3-zits

3,5-zits

olso
mra ellams tem sella

3-Zits arm R/L

riahcgnol

Kies je type poten
2,5-Zits arm R/L

2,5-zits

longchair

P. 90-91

3,5-zits_1arm

3-zits_1arm

2,5-zits

Kies je type poten
front
side

2,5-Zits arm R/L

3-Zits arm R/L

3,5-Zits arm R/L

172 x 96 x 84 cm

202 x 96 x 84 cm

230 x 96 x 84 cm

€899

€999

€1099

€999

€1099

€1199

€1099

€1199

€1299

€1199

€1299

€1399

€1499

€1599

€1699

€1699

€1799

€1899

€1799

€1899

€1999

+€100

+€100

+€100

1.

2. Designpoot
(Zwart of metaalkleur)

Zwart metaal
h: 15 cm

h: 15 cm

side
front

front
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3,5-zits zonder armen

ottomane big

ottomane small

corner

1 arm
element
big1 arm
2-zits
arm
Koppelbaar element. Koppel opelement
de pleksmall
van dit
pictogram een ander
element.
Deze elementen zijn niet
los1te
plaatsen.

3-zits 1 arm

3,5-zits 1 arm
Rubi

3,5

“ R U B I ”

3,5-zits 1 arm

• Keuze uit 3 poten • Hoogwaardig zitcomfort met kwalitatief koudschuim + mix van veren / siliconenvulling • Ook als voordeelcombinatie verkrijgbaar

oef klein

longchair

loveseat small

loveseat big

armkussen

3-zits

2-zits

3,5-zits

hoofdsteun

3,5-zits

Rubi

3,5-zits + ottomane

Love seat S

afmetingen b x d x h

+ ottomane

2 -zits + ottomane
2-Zits

Love seat L

element small zonder armen element big zonder armen
3-Zits
3,5-Zits

128 x 99 x 82 cm

138 x 99 x 82 cm

208 x 99 x 82 cm

228 x 99 x 82 cm

258 x 99 x 82 cm

in stofgroep 1

€699

€749

€999

€1099

€1199

in stofgroep 2

€749

€799

€1049

€1149

€1249

€1199element small 1 arm
3,5-zits zonder armen

€1299 element big1 arm
ottomane big

in stofgroep 3
element small zonder armen

ane

3-zits + ottomane

€799
element big zonder armen

€849
2-zits zonder armen

€1099
3-zits zonder armen

-zits
+ ottomane poef klein
3-zits
ottomane
poef2+medium
2-zits 1 arm3-zits + ottomane

3-zitshoofdsteun
++ottomane
3,5-zits
ottomane
armkussen
poef groot
3,5-zits
+ ottomane
1 arm
element
big1 arm
Rubielement small
Rubi

element
zonder
armen
2 -zitssmall
+ ottomane
2 -zits
+ ottomane
3-zits 1 arm

armkuss

element big zonder
armen
2-zitselement
zonderbig
armen
element
small zonder armen
zonder arme
3,5-zits 1 arm element small zonder armen element big zonder a

longchair

2-Zits arm rechts /
links*

Uitvoering
afmetingen b x d x h

185 x 99 x 82 cm

in stofgroep 1

hoofdsteun

element small 1 arm
3-zits
3.5-Zits arm rechts / links*

2-zits
3-Zits arm rechts / links*
205 x 99 x 82 cm

235 x 99 x 82 cm

2-zits 1 arm

in stofgroep poef
2 armkussen
groot

€999

€1099

€549

€549

€599

€599

€649

€1199

3-zits zonder armen

ottomane big

3,5-zits zonder armen

ottomane small

3,5-zits + ottomane

3-zits 1 arm

ottomane big

ottomane small

2-zits

2-

3-zits + ottomane

corner

corner

3,5-zits 1 arm

v o o r d e e l c o m b i n a t i e s

3,5-zits 1 arm
longchair

hoofdsteun

poef groot

poef medium

rechts / links

226 x 102 x 82 cm

283 x 99/226 x 82 cm

303 x 99/226 x 82 cm

333 x 99/226 x 82 cm

in stofgroep 1

€699

€849

€1599

€1699

€1799

in stofgroep 2

€749

€899

€1699

€1799

€1899

in stofgroep 3

€799

€949

€1799

€1899

€1999

3-zits

afmetingen b x d x h

longchair

3,5-zits

Ottomane
L
loveseat
small

loveseat
small
armkussen

152 x 102 x 82 cm

Uitvoering

Ottomane
loveseat big S
rechts / links

loveseat big

2-zits met 1 arm + ottomane
rechts / links

2-zits

3,5-zits

91 x 99 x 82 cm

€499

€999
€1099
poef medium
armkussen
hoofdsteun
poef groot
poef klein
poef medium
poef klein
hoofdsteun
poef groot
€949
€1049
€1149
poef medium
poef klein

Rubi

2-zits zonder armen

81 x 99 x 82 cm

€899

in stofgroep 3

,5-zits zonder armen

element
element
small 1small
arm1 arm
big1big1
armarm
element big1
arm element
2-zits 1element
arm
3,5-zits
1,5-Zits zonder
1-Zit zonder armen*
armen*
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3-zits met 1 arm + ottomane
rechts / links

3,5-zits met 1 arm + ottomane
rechts / links

poef klein

small 1 arm
2 -zits + element
ottomane

3-zits + ottomane

poef medium

poef groot

poef klein

poef medium
poef groot
3-zits zonder armen
Poef

hoofdsteun
2-zits zonder armen

element small 1 arm
poef klein

armkussen
poef groot

hoofdsteun

poef klein
3,5-zits zonder armen
Hoofdsteun

hoofdsteun
poef medium

ottomane big
Armkussen

element big1 arm
poef groot
2-zits

poef medium

92 x 62 x 47 cm

107 x 62 x 47 cm

73 x 24 x 17 cm

45 x 45 cm

105 x 99 x 82 cm

115 x 99 x 82 cm

€299

€329

€349

€89

€59

€599

€649

€329

€349

€369

€99

€69

€649

€699

€79

€699

€749

€349
corner

3-zits€369
1 arm

€399

€109
3,5-zits 1 arm

3-zits
zonderarmen
armen
2-zits
zonder
2-zits
zonder armen

3,5-zits
zonder armen
3-zits
3-zits zonder
zonder armen
armen
3-zits

3,5-zitszonder
zonder
armen
3,5-zits
armen

ottomane big

3-zits
3-zits
1 arm
3,5-zits
1 arm

3,5-zits
1 arm
3,5-zits
1 arm

loveseat small

loveseat big

ottomane small

ottomane
ottomane
big big

3,5-zits

2-zits 1poef
arm klein3-zits

ottomane small
corner
1-Zit arm rechts / links *
1,5-Zits arm rechts / links* 2-zits

longchair

corner

ottomane
ottomane
small small

corner corner

loveseat small

loveseat big

2-zits
1 arm
2-zits
1 arm
3-zits
1 arm

2-Zits zonder armen*

3-Zits zonder armen*

3,5-Zits zonder armen*

161 x 99 x 82 cm

181 x 99 x 82 cm

211 x 99 x 82 cm

€799

€899

€849

3-zits
€949

€899

€999

2-zits

3-zits

-zits + ottomane

3-zits

3,5-zits

element small zonder armen

element small 1 arm

Longchair rechts / links
longchair
longchair
loveseat
bigx 82 cm
114 x 156

longchair

€999
€1049

3,5-zits

3,5-zits

€1099

element big zonder armen

element big1 arm

2-zits zonder armen

Hoek recht
loveseat
small small
loveseat
96 x 96 x 82 cm

loveseat
big big
loveseat

loveseat small

€799

€549

€849

€649

€899

€749

3-zits zonder armen

2-zits 1 arm

3-zits 1 arm

3,5-zits zonder armen

ottomane big

ottomane sm

3,5-zits 1 arm

longchair

Kies je type poten
2-zits

2.

3.

3-zits

3,5-zits

Naturel Eiken

1.

RVS

2-zits

Gepoedercoat
metaal

2-zits

3-zits
1 arm
2-zits zonder
armen
element small 1 arm

82 x 62 x 47 cm

2-zits 1 arm
ottomane
small

en
armen

2-zits big
1 arm
element
zonder armen

P. 104

armkussen

sen

element
big1
armzonder armen
element
small

element small zonder armen

loveseat small

loveseat big

longchair

2 -zits + ottomane

3-zits + ottomane

S O F A ’ S

5-zits + ottomane

Rubi

3,5-zits + ottomane

Rubi

-149-

*Enkel koppelbaar aan longchair, hoek en ottomanes.

loveseat big

Segmento
3,5_zits_1 arm

“ S E G M E N T O ”
• Alle elementen los te plaatsen • Hoogwaardig
zitcomfort met koudschuim “Supreme Foam” • Uitstekend
combineren met bijzettafels
“SEGMENTARO”
longchair_zonder_armen
poeftegroot
hoekelement vierkant
hoekelement

2,5_zits

3,5_zits
2,5_zits

r_armen

longchair_1_arm
3,5_zits

ottomanelongchair_1_arm
klein

poef
klein
ottomane
klein

hoofdsteun

poef klein

1_zits_1_

3,5_zits_zonder_armen

1_zits_zond1
2,5_zits_1 arm
1_zitsXL_1_arm

2,5-Zits

3,5_zits_1
arm arm
2,5_zits_1

afmetingen b x d x h
in stofgroep 1
in stofgroep 2

3,5_zits_1 arm

204 x 105 x 91 cm
2,5_zits

€1049

€1099
in stofgroep 3
2,5_zits_zonder_armen
3,5_zits_zonder_armen
1_zitsXL_zonder_armen
2,5_zits_zonder_armen €1399
in stofgroep 15

in ledergroep 20
in combinatiegroep 21
2,5_zits_1 arm
1_zitsXL_1_arm
in ledergroep 25
2,5_zits_1 arm
1_zitsXL_1_arm
in combinatiegroep 26
in ledergroep 30

1_zits_1_arm

afmetingen b x d x h
in stofgroep 1
in stofgroep 2
1_zits_zonder_armen
in stofgroep 3

Segmento
3,5_zits_zonder_armen

€1199
€1249

poef klein

poef groot

105 x 60 x 45 cm

105 x 80 x 45 cm

longchair_1_arm €299
longchair_zonder_armen
hoekelement
longchair_1_arm
€329

hoofdsteun

ottomane
€379klein
poef groot
hoekelement
€399ottomane klein

Segmento
€1299

€349

2,5_zits
€429

poef klein
€99
hoekelement vierkantpoef groot
€109
poef klein
2,5_zits
3,5_zits
€119

€1699

€399

€499

€139

€2099

€2499

€549

€699

€229

€1699

€2099

€499

€649

-

€2699

€599

€799

€249

3,5_zits_1 arm

€2299

3,5_zits_1 arm

€1899

€2099

Segmento

€2299
1_zits_1_arm

1_zits_1_arm

€2499

in combinatiegroep 31
Segmento
1_zitsXL_zonder_armen
2,5_zits_zonder_armen
1_zitsXL_zonder_armen

254 x 105 x 91 cm
3,5_zits
longchair_zonder_armen
3,5_zits

€999

2,5_zits

3,5-Zits

€2999
€2499

2,5_zits

2,5_zits_1
- arm
1_zitsXL_1_arm €699
2,5_zits_1 arm
3,5_zits_1 arm
€899
€269
poef groot
hoekelement
€749
3,5_zits €599
longchair_1_arm
ottomane
klein
longchair_zonder_armen
poef groot
2,5_zits
lon
hoekelement 3,5_zits

€549
1_zitsXL_1_arm
longchair_zonder_armen
€649

3,5_zits_zonder_armen

2,5_zits_zonder_armen

1_zitsXL_1_arm
1_zits_1_arm

3,5_zits_zonder_armen
1_zits_zonder_armen

2,5_zits_1 arm

1_zits_zonder_armen
1_zitsXL_zonder_armen

1_zitsXL_1_arm

1_zitsXL_zonder_armen
2,5_zits_zonder_armen

3,5_zits_1 arm
2,5_zits_1 arm

3,5_zits_1 arm

Longchair links/rechts

2,5-Zits zonder armen

3,5-Zits zonder armen

Longchair zonder armen

160 x 105 x 91 cm

210 x 105 x 91 cm

80 x 162 x 91 cm

€799

€999

€699

€849
1_zitsXL_zonder_armen
1_zits_zonder_armen
€899

€1049
2,5_zits_zonder_armen
1_zitsXL_zonder_armen
€1099

2,5_zits_zonder_armen
3,5_zits_zonder_armen

€749
3,5_zits_zonder_armen
2,5_zits_zonder_armen
€799

longchair_zonder_armen
102 x 162 x 91 cm
€799
€849
3,5_zits_zonder_armen
€899

in stofgroep 15

€999

€1299

€899

€1099

in ledergroep 20

€1499

€1899

€1299

€1599

in combinatiegroep 21

€1299

€1699

€1199

€1399

in ledergroep 25

€1699

€2099

€1499

€1799

in combinatiegroep 26

€1499

€1899

€1299

€1499

in ledergroep 30

€1899

€2399

€1699

€1999

in combinatiegroep 31

€1699

€2099

€1399

€1599
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3,5_z

hoekelement lon

2,5_zits

2,5_zits

3,5_zits

3,5_zits

Segmento

longchair_1_arm
longchair_1_arm

ottomane klein
ottomane klein
2,5_zits_1 arm

1_zitsXL_1_arm

1_zits_1_arm

hoofdsteun
_arm
1_zits_1_arm

3,5_zits_1 arm
3,5_zits_11_zits_zonder_armen
arm

2,5_zits_1 arm
2,5_zits_1 arm

1_zitsXL_1_arm
1_zitsXL_1_arm

1_zitsXL_zonder_armen

longchair_zonder_armen
longchair_zonder_armen

der_armen
1_zits_zonder_armen

1_zitsXL_zonder_armen
1_zitsXL_zonder_armen

hoekelement
hoekelement

3,5_zits_zonder_armen
3,5_zits_zonder_armen

1-Zits XL arm links/rechts

2,5-Zits arm links/rechts

3,5-Zits arm links/rechts

1-Zits zonder arm

1-Zits XL zonder armen

102 x 105 x 91 cm

127 x 105 x 91 cm

182 x 105 x 91 cm

232 x 105 x 91 cm

80 x 105 x 91 cm

105 x 105 x 91 cm

€549

€649

€899

€1099

€449

€549

€599

poef€1149
klein
hoofdsteun
€1199

hoofdsteun €499

€599

€649

€699
longchair_1_arm
ottomane klein
€749

€549

€649

€799

€899

€1199

€1499

€599

€699

€1199

€1299

€1799

€2199

€899

€999

€999

€1099

€1499

€1899

€799

€899

€1299

€1399

€1999

€2399

€999

€1099

€1099

€1199

€1699

€2099

€899

€999

€1399

€1599

€2199

€2699

€1099

€1299

€999
hoekelement vierkant

€1099

hoekelement vierkant
3,5_zits hoofdsteun
longchair_1_arm

hoekelement vierkant

2,5_zits_zonder_armen

1-Zits arm links/rechts

hoofdsteun

3,5_zits_1 arm

2,5_zits_zonder_armen
2,5_zits_zonder_armen

ottomane klein €949
poef klein
€999

€1199
poef klein
hoofdsteun €1299
ngchair_1_arm hoekelement vierkant
ottomane longchair_zonder_armen
klein
longchair_zonder_armen
hoekelement

poefhoekelement
klein

€1899

€2299
poef groot
hoekelement vierkant

hoofdsteun
poef groot

zits_zonder_armen

ngchair_zonder_armen

Ottomane links/rechts
poef groot
140 x 105 x 91 cm
hoekelement
€799

XL hoekelement links/rechts
hoekelement vierkant

130 x 105 x 91 cm
poef groot
€699

hoekelement vierkant
90 x 90 x 91 cm
hoekelement vierkant
€649

€849

€749

€699

€899

€799

€749

€1099

€999

€899

€1499

€1499

€1399

€1299

€1299

€1199

€1699

€1699

€1599

€1499

€1399

€1299

€1899

€1899

€1799

€1699

€1499

€1399

“ S E G M E N T A R O ”

P. 37

Middenconsole

Bijzettafel

Bijzettafel

In naturel eiken, frame metaal

In naturel eiken, frame metaal

In naturel eiken, frame metaal

€399

€499

€399

100 x 40 x 40 cm

160 x 30 x 58 cm

-151-

120 x 30 x 58 cm

S O F A ’ S

P. 37

3,5_zits_1arm

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.

3_zits_1arm

3,5_zits_1arm

“ T A L I S M A N ”

2,

3_zits_1arm

• Standaard met verstelbare hoofdsteunen • Keuze uit 3 poten: Aluminiumlook, zwart of RVS • Keuze met contrastdetail

hoeke
talisman

3,5_zits

3_zits

2,5_zits

poef

ottomane

hoekelement
ottomane XL
hoekelement

poef

3,5_zits_1arm2,5-Zits

afmetingen b x d x h

3_zits_1arm
3-Zits

220 x 103 x 77 cm

2,5_zits_1arm
3,5-Zits

240 x 103 x 77 cm

Poef

Hoek

270 x 103 x 77 cm

105 x 60 x 45 cm

116 x 116 x 77 cm

in stofgroep 1

€899

€999

€1099

€349

€799

in stofgroep 2

€949

€1049

€1149

€379

€849

in stofgroep 3

€999

€1099

hoekelement€1199

€399

€899

€1199

hoekelement€1299

€1399

€449

€1050

in stofgroep 15
in ledergroep 20

poef

€1599

€1699

€1799

€599

€1299

in ledergroep 25

€1799

€1899

€1999

€649

€1399

in ledergroep 30

€1999

€2099

€2199

€699

€1550

1. Zwart

“ T O M M A ”

2. Aluminiumkleur
Tomma

3.

RVS

3_zits

2,5_zits

2,5_zits+ longchair

• Keuze uit 2 poten: RVS of zwart metaal • Standaard met verstelbare hoofdsteunen
Tomma

afmetingen b x d x h

Tomma
3_zits

2,5_zits2,5_zits

3_zits

2,5_zits+longchair
longchair
2,5_zits+

P. 47

Rugkussen

Rugkussen
Rugkussen

2,5-Zits

3-Zits

2,5-Zits + longchair rechts / links

Rugkussen

190 x 107 x 83 cm

210 x 107 x 83 cm

273 x 107 / 215 x 83 cm

62 x 29 x 40 cm

in stofgroep 1

€899

€999

€1499

€119

in stofgroep 2

€999

€1099

€1599

€129

in stofgroep 3

€1099

€1199

€1699

€139

in stofgroep 15

€1399

€1499

€2599

€149

in ledergroep 20

€1499

€1599

€2699

€159

in ledergroep 25

€1599

€1699

€2799

€169

in ledergroep 30

€1699

€1799

€2899

€179

“ V O L A R E ”
• Hoogwaardig zitcomfort • Stijlvolle combinatie van twee materialen • Design poot in metaal • Standaard met verstelbare hoofdsteunen
2,5_zits
2,5_zits_1arm

3_zits
2,5_zits_1arm
2,5_zits

2,5_zits

3_zits

3_zits_1arm

3_zits

2,5_zits_1arm
2,5_zits
longchair
ottomane
3_zits_1arm
3_zits_1armottomane

VOLARE

3_zits
2,5_zits_1arm
hoekelement
longchair
ottomane

VOLARE

VOLARE

Uitvoering

2,5-Zits

3-Zits

2,5-Zits arm rechts/ links*

3-Zits arm rechts / links*

Hoekelement

afmetingen b x d x h

191 x 107 x 81 cm

211 x 107 x 81 cm

166 x 107 x 81 cm

186 x 107 x 81 cm

107 x 107 x 81 cm

in stofgroep 1

€999

€1099

€849

€949

€649

in stofgroep 2

€1099

€1199

€949

€1049

€699

in stofgroep 3

€1199

€1299

€1049

€1149

€749

in stofgroep 15

€1299

€1399

€1199

€1299

€849
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2,5_zits
hoekelemen
longchair

3,5_zits_1arm

3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

,5_zits_1arm
2,5_zits_1arm
talisman

3,5_zits

3_zits

2,5_zits

3,5_zits

talisman

ottomane XL

ottomane

ottomane XL

P. 29 + 40

S O F A ’ S

hoekelement

element

s
nt

ottomane
2,5_zits

3_zits

hoekelement

hoekelement

poef
3_zits_1arm
3,5_zits_1arm

3,5_zits_1arm

2,5_zits_1arm
3_zits_1arm

2,5_zits_1arm

hoekelement

hoekelement
Longchair
arm R/L

Ottomane arm R/L

211 xpoef
103 x 77 cm

241 x 103 x 77 cm

109 x 163 x 77 cm

239 x 100 x 77 cm

€799

€899

€999

€900

€1000

€849

€949

€1049

€950

€1050

€899

€999

€1099

€1000

€1100

€1099

€1199

€1299

€1200

€1300

€1399

€1499

€1599

€1500

€1700

€1599

€1699

€1799

€1600

€1900

€1799

€1899

€1999

€1800

2,5-Zits arm R/L *

3-Zits arm R/L *

3,5-Zitsarm R/L *

hoekelement

poef 191 x 103 x 77 cm

hoekelement

€2100
*Enkel koppelbaar aan hoek, longchair en ottomane.

“ V A N T A A ”

P. 115

• Standaard met verstelbare hoofdsteunen • Keuze uit 2 poten: RVS of zwart metaal • Longchair verstelbaar tot ottomane
3_zits_longchair

2,5_zits_longc
2,5_zits_longchair

3_zits_longchair

vantaa

vantaa

3_zits

3_zits

2,5_zits

2,5_zits

2,5-Zits

3-Zits

2,5-Zits + longchair rechts / links

3-Zits + longchair rechts / links

205 x 110 x 80 cm

245 x 110 x 80 cm

291 x 110/210 x 80 cm

331 x 110/210 x 80 cm

in stofgroep 1

€999

€1099

€1799

€1899

in stofgroep 2

€1099

€1199

€1899

€1999

in stofgroep 3

€1199

€1299

€1999

€2099

in stofgroep 15

€1399

€1499

€2999

€3099

in ledergroep 20

€1499

€1599

€3199

€3299

in ledergroep 25

€1599

€1699

€3299

€3399

in ledergroep 30

€1699

€1799

€3399

€3499

afmetingen b x d x h

P. 84

3_zits_1arm
hoekelement

3_zits

ottomane

3_zits_1arm
longchair

hoekelement
ottomane

longchair

Ottomane rechts / links

Longchair rechts / links

228 x 107 x 81 cm

98 x 174 x 81 cm

€950

€850

€1050

€900

€1150

€950

€1400

€1100

hoekelement

*Enkel koppelbaar aan hoek, ottomane en longchair.
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“ B A R C I N I ”

ombouw in

METAAL

• Fronten massief Eikenhout • Ombouw in metaal off-black • Soft-close systeem • LED-verlichting

Dressoir

Lowboard

190 x 42 x 80 cm

230 x 42 x 80 cm

140 x 42 x 60 cm

170 x 42 x 60 cm

€1199

€1399

€699

€799

“ C E N O N ”
• Fronten massief Kikarhout • Ombouw MDF steen-look • Soft-close systeem • LED-verlichting

Dressoir

Dressoir

Highboard

Hang-lowboard

Hangkast

Boekenkast

190 x 42 x 80 cm

220 x 42 x 80 cm

115 x 42 x 140 cm

160 x 40 x 42 cm

35 x 35 x 120 cm

62 x 40 x 190 cm

€999

€1099

€1099

€649

€399

€649

“ D E N M A R K ”
• Eikenhout • Metalen frame • Soft-close systeem • Niches voorzien van LED-verlichting

Dressoir

Lowboard

Lowboard

Lowboard

180 x 42 x 80 cm

Dressoir
210 x 42 x 80 cm

240 x 42 x 80 cm

140 x 42 x 60 cm

170 x 42 x 60 cm

200 x 42 x 60 cm

€999

€1099

€1199

€699

€799

€899

-154-

Highboard

Bergkast

Salontafel

125 x 42 x 140 cm

100 x 42 x 190 cm

70 x 120 x 36 cm

€1399

€1399

€599

C O L L E C T I E S

P. 60 - 65

P. 82 - 87

TV-dressoir

TV-dressoir

Wandplank

Wandplank

Salontafel

Bijzettafels

150 x 42 x 45 cm

180 x 42 x 45 cm

99 x 25 x 21 cm

99 x 25 x 21 cm

100 x 60 x 41 cm

set van 3

€449

€549

€89

€79

€449

€299

Highboard

Bergkast

Wandplank

Salontafel

110 x 42 x 140 cm

100 x 42 x 190 cm

100 x 20 x 20 cm

110 x 65 x 40 cm

160 x 100 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

250 x 100 cm

€1099

€1199

€169

€449

€799

€899

€999

€1099

-155-

Tafel (h: 77 cm)

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

P. 28 - 33

“ F A N E U R ”
• Gemaakt van naturel Eikenhout • Metalen frame • Soft-close systeem • LED-verlichting

Dressette

Bergkast

180 x 45 x 80 cm

210 x 45 x 80 cm

Dressoir
240 x 45 x 85 cm

140 x 42 x 60 cm

170 x 42 x 60 cm

Lowboard
200 x 42 x 60 cm

170 x 45 x 120 cm

120 x 45 x 170 cm

€999

€1199

€1399

€699

€799

€899

€1299

€1299

“ G A R D A ”
• Gemaakt van luxe Kikarhout • Frame + fronten massief • Kasten voorzien van Soft-close deuren

Dressoir

Dressoir

Dressoir

Highboard

Bergkast

TV-dressoir

180 x 42 x 75 cm

220 x 42 x 75 cm

240 x 42 x 85 cm

120 x 42 x 140 cm

65 x 35 x 140 cm

160 x 45 x 50 cm

€999

€1099

€1199

€1199

€549

€599

“ K I N N A ”
• Gemaakt van Tramwood, kleur Smoke met zwartmetalen accenten • Soft-close systeem

Opzet rek voor dressoir

Highboard

TV-dressoir

150 x 42 x 80 cm

180 x 42 x 80 cm

Dressoir
220 x 42 x 80 cm

150 x 42 x 130 cm

114 x 42 x 150 cm

150 x 42 x 55 cm

€699

€799

€999

€549

€899

€499

-156-

Vitrine

Highboard

Boekenkast

Salontafel

Hoektafel

110 x 45 x 195 cm

125 x 45 x 140 cm

70 x 35 x 195 cm

60 x 110 x 40 cm

40 x 40 x 38 cm

180 x 100 cm

210 x 105 cm

240 x 110 cm

€1299

€1199

€699

€499

€129

€999

€1099

€1199

C O L L E C T I E S

P. 8 - 13

Tafel (h:77cm)

P. 115 - 119

TV-dressoir

Hoektafel

Salontafel

Wandplank

Boekenkast

190 x 45 x 50 cm

60 x 60 x 38,5

120 x 60 x 45 cm

130 x 20 x 25 cm

70 x 35 x 190 cm

190 x 100 cm

Tafel (h: 77 cm) met X-frame
220 x 100 cm

160 x 90 cm

Tafel (h: 77 cm) met U-frame
190 x 100 cm

220 x 100 cm

€649

€329

€499

€149

€599

€1199

€1299

€649

€749

€849

TV-dressoir

Hoektafel

Salontafel

Boekenkast

Uitschuiftafel

Wandtafel

190 x 42 x 55 cm

60 x 60 x 35 cm

110 x 60 x 35 cm

80 x 35 x 200 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

180 (+50) x 100 cm

120 x 40 x 77 cm

€599

€229

€399

€549

€699

€799

€899

€299

-157-

Tafel (h: 77 cm)

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

P. 108 - 111

“ L A N A I ”
• Kikarhout in combinatie met MDF steen-look • Greeploze deuren met ‘Push to open systeem’ • LED-verlichting

Dressoir

Lowboard

Bergkast

190 x 42 x 85 cm

220 x 42 x 85 cm

140 x 42 x 60 cm

170 x 42 x 60 cm

100 x 42 x 190 cm

€999

€1099

€599

€699

€1299

“ L U R A N O ”
• Ombouw MDF • Fronten safety glass • Poten metaal off-black • Soft-close systeem

Dressoir

Dressoir

Lowboard

Lowboard *geheel MDF

Highboard

190 x 44 x 75 cm

230 x 44 x 85 cm

175 x 44 x 65 cm

175 x 44 x 65 cm

115 x 44 x 145 cm

€999

€1099

€849

€749

€999

“ M Y L A N D ”
• Bovenblad verkrijgbaar in hout of beton • Combineer de warmte van hout met een industriële look • Houten designpoot op twee manieren te plaatsen

Dressoir

Dressoir

Lowboard

Lowboard

190 x 42 x 85 cm

230 x 42 x 85 cm

160 x 42 x 60 cm

190 x 42 x 60 cm

€1199

€1399

€899

€999

Dressoir

Dressoir

Lowboard

Lowboard

Highboard

190 x 42 x 85 cm

230 x 42 x 85 cm

160 x 42 x 60 cm

190 x 42 x 60 cm

110 x 42 x 145 cm

€1099

€1299

€799

€899

€1099

-158-

P. 20 - 25

Salontafel

Boekenkast

Vitrinekast

120 x 70 x 30 cm

80 x 35 x 190 cm

110 x 42 x 145 cm

€399

€599

€999

C O L L E C T I E S

Uitstekend te combineren met tafelserie “COLOMBO” (p. 164)

P. 76 - 79

Uitstekend te combineren met tafel “ENZO” (p.165)

TV-dressoir

TV-dressoir

Hang-element

Hangkast

Boekenkast

Salontafel

140 x 44 x 45 cm

170 x 44 x 45 cm

15 x 25 x 125 cm

30 x 27 x 90 cm

62 x 40 x 175 cm

75 x 75 x 40 cm

€549

€649

€219

€269

€449

€429

P. 68 - 71

Highboard

TV-dressoir

TV-dressoir

Salontafel met draaibaar blad

110 x 42 x 145 cm

150 x 42 x 45 cm

180 x 42 x 45 cm

80 x 80 x 38 cm

€1199

€649

€749

€649

TV-dressoir

TV-dressoir

Boekenkast

Salontafel met draaibaar blad

150 x 42 x 45 cm

180 x 42 x 45 cm

75 x 35 x 200 cm

80 x 80 x 38 cm

€549

€649

€649

€549

-159-

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

Uitstekend te combineren met tafelserie “TORO” (p.166-167)

“ O T T A ”
• Tramwood • Keuze uit 3 fronten • Soft-close systeem • Niches voorzien van LED-verlichting

Dressoir

Dressoir

Dressoir

180 x 42 x 80 cm

210 x 42 x 80 cm

240 x 42 x 85 cm

fronten wit

€899

€999

€1099

fronten antraciet

€949

€1049

€1149

fronten Tramwood

€949

€1049

€1149

TV-dressoir

TV-dressoir

Draaibare top

Wandplank

140 x 42 x 45 cm

170 x 42 x 45 cm

140 x 42 x 55 cm

100 x 25 x 44 cm

fronten wit

€499

€549

€199

€159

fronten antraciet

€549

€599

-

€189

fronten Tramwood

€549

€599

-

€189

“ P I U R A ”
• Seeshamhout unfinished • Metalen frame • Unieke stukken met ruige nerftekening

Dressoir

Dressoir

Dressoir

Bergkast

Bergkast

175 x 42 x 77 cm

225 x 42 x 77 cm

240 x 42 x 85 cm

110 x 42 x 160 cm

111 x 42 x 129 cm

€899

€999

€1099

€1099

€899

Bartafel (h: 92 cm)

Bureau

200 x 100 cm

Tafel (h: 77 cm) met houten poot
230 x 100 cm

160(+50) x 90 cm

Uitschuiftafel (h: 77 cm) houten poot
190(+50) x 90 cm

160 x 90 cm

Tafel (h: 77 cm) met metalen frame
190 x 90 cm

220 x 100 cm

130 x 90 cm

125 x 60 x 77 cm

€649

€749

€849

€949

€649

€749

€849

€649

€529

-160-

basisversie:
fronten wit gelakt

optie:
fronten antraciet gelakt

C O L L E C T I E S

P. 52 - 57

optie:
fronten Tramwood

Lowboard

Highboard

Bergkast

170 x 42 x 60 cm

105 x 42 x 145 cm

95 x 42 x 190 cm

€749

€999

€1099

€799

€1049

€1149

€799

€1049

€1149

Salontafel

Tafel (h: 77 cm) met metalen frame

120 x 60 x 38 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

160(+60) x 90 cm

190(+60) x 100 cm

€549

€699

€799

€899

€999

€599

-

-

-

-

€599

-

-

-

-

TV-dressoir

TV-dressoir

TV-dressoir

Boekenkast

Roomdivider

Spiegel

125 x 42 x 42,5 cm

175 x 42 x 42,5 cm

130 x 42 x 42 cm

70 x 35 x 189 cm

90 x 35 x 189 cm

157 x 6 x 65 cm

€449

€549

€429

€549

€649

€299

Wandtafel

Hoektafel

Salontafel

Salontafel

160 x 40 x 45 cm

55 x 55 x 40 cm

120 x 60 x 40 cm

130 x 70 x 23 cm

€369

€269

€499

€329

-161-

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

P. 90 - 93

• Fronten in Eiken, kleur Montessa Grey of Montessa Natur
• Ombouw in MDF Anthracite of warm white
• Soft-close systeem
• LED-verlichting

Ontwerp je eigen meubel
“ V I N O V O ”

m e u b e l c o l l e c t i e

Dressoir

Lowboard

Highboard

180 x 43 x 80 cm

210 x 43 x 80 cm

240 x 43 x 85 cm

140 x 43 x 60 cm

170 x 43 x 60 cm

200 x 43 x 60 cm

125 x 43 x 165 cm

€999

€1099

€1199

€699

€799

€899

€1299

€1099

€1199

€1299

€799

€899

€999

€1399

Eik, Montessa Grey +
MDF antracite
Eik, Montessa Grey +
MDF warmwhite
Eik, Montessa Natur +
MDF anthracite
Eik, Montessa Natur +
MDF warmwhite

Montessa grey

Anthracite

Montessa Natur

Eikenhout

“ V I N O ”

Warm White

Anthracite

MDF

Blaze Grey

Keramiek

t a f e l s e r i e

Ontwerp je eigen eettafel
Kies je blad

Bovenblad Eik

Bovenblad Keramiek

Bovenblad Keramiek + inlay hout

Eik
9 x 9 cm

zwart metaal 9 x 9 cm
RVS 9 x 9 cm
eik 12 x 12 cm

Eik
9 x 9 cm

zwart metaal 9 x 9 cm
RVS 9 x 9 cm
eik 12 x 12 cm

90 x 90 cm

€549

€599

€749

€799

120 x 70 cm

€549

€599

€749

€799

140 x 70 cm

€599

€649

€799

€849

120 x 90 cm

€599

€649

€799

€849

140 x 90 cm

€649

€699

€849

€899

160 x 90 cm

€699

€749

€999

€1049

180 x 90 cm

€749

€799

€1049

€1099

Kies je poot
Kies je afmeting (B x D)

Eik
9 x 9 cm

zwart metaal 9 x 9 cm
RVS 9 x 9 cm
eik 12 x 12 cm

-

-

Eettafel h: 77 cm

200 x 100 cm

€849

€899

€1199

€1249

220 x 100 cm

€899

€949

€1249

€1299

240 x 100 cm

€949

€999

€1349

€1399

260 x 100 cm

€999

€1049

€1449

€1499

160 x 140 cm

€1049

€1099

€1399

€1449

Uitschuif eettafel h: 77 cm
140 (+50) x 90 cm

€1049

€1099

€1449

€1499

€1399

€1449

160 (+50) x 90 cm

€1099

€1149

€1549

€1599

€1499

€1549

180 (+50) x 90 cm

€1149

€1199

€1649

€1699

€1599

€1649

200 (+50) x 100 cm

€1249

€1299

€1749

€1799

€1699

€1749

180 (+2 x 50) x 100 cm

€1499

€1549

€1899

€1949

€1799

€1849

200 (+2 x 50) x 100 cm

€1549

€1599

€1999

€2049

€1899

€1949

-162-

“ V I N O ( V O ) ”

P. 38 - 43

Salontafel

Bergkast
100 x 43 x 190 cm

80 x 80 x 37,5 cm

120 x 60 x 37,5 cm

€599

€649

€549

€549

€649

€649

ombouw: Eik, Montessa Grey +
top: Keramiek antracite

€1399

ombouw + top:
Eik, Montessa Grey

M E U B E L C O L L E C T I E

ombouw + top:
Eik, Montessa Natur

€1499

ombouw: Eik, Montessa Grey
top: Keramiek Blaze Grey
ombouw: Eik, Montessa Natur +
top: Keramiek anthracite
ombouw: Eik, Montessa Natur
top: Keramiek Blaze Grey
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Ontwerp je eigen bartafel

METAL
BLACK
90x90

WOOD
120x120

METAL
BLACK
RVS
90x90

item: NAME:

Kies je poot

WOOD
120x120

all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.

COLOR:
HARDWARE:

Kies je blad

WOOD
90x90

Eikenhout
9 x 9 cm

Bovenblad Eik

item: NAME:

WOOD
120x120

item: NAME:

COLOR:
HARDWARE:

COLOR:
HARDWARE:

METAL
BLACK
90x90

Bovenblad Keramiek

METAL
BLACK
RVS
90x90

METAL
BLACK
RVS
90x90

WOOD
90x90

RVS
9 x 9 cm

all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.

WOOD
90x90

all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.

METAL
BLACK
90x90

WOOD
120x120

Eikenhout
12 x 12 cm

item: NAME:

COLOR:
HARDWARE:

Bovenblad Keramiek + inlay hout

Eik
9 x 9 cm

zwart metaal 9 x 9 cm
RVS 9 x 9 cm
eik 12 x 12 cm

Eik
9 x 9 cm

zwart metaal 9 x 9 cm
RVS 9 x 9 cm
eik 12 x 12 cm

90 x 90 cm

€599

€679

€799

€879

120 x 70 cm

€599

€679

€799

€879

140 x 70 cm

€649

€729

€849

€929

120 x 90 cm

€649

€729

€849

€929

140 x 90 cm

€699

€779

€899

€979

160 x 90 cm

€749

€829

€1049

€1129

180 x 90 cm

€799

€879

€1099

200 x 100 cm

€899

€979

€1249

220 x 100 cm

€949

€1029

€1299

240 x 100 cm

€999

€1079

€1399

260 x 100 cm

€1049

€1129

€1499

160 x 140 cm

€1099

€1179

€1449

€1529

140 (+50) x 90 cm

€1099

€1179

€1499

160 (+50) x 90 cm

€1149

€1229

180 (+50) x 90 cm

€1199

€1279

200 (+50) x 100 cm

€1299

€1379

Kies je afmeting (B x D)

METAL
BLACK
90x90

Metaal, off-black
9 x 9 cm

Eik
9 x 9 cm

zwart metaal 9 x 9 cm
RVS 9 x 9 cm
eik 12 x 12 cm

-

-

€1679

€1449

€1529

€1599

€1679

€1549

€1629

€1699

€1779

€1649

€1729

€1799

€1879

€1749

€1829

Bartafel h: 92 cm

+ VINO
€1179
€1329
€1379
€1479

Uitschuif bartafel h: 92 cm

-163-

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

€1579

“ C O L O M B O ”

“ C O L O M B O ”

P. 21

• Blad massief, keuze tussen Kikarhout of Eikenhout
• Luxe metalen frame, kleur off-black

P. 103

• Blad massief, keuze tussen Kikarhout of Eikenhout
• Luxe metalen frame, kleur off-black

Tafel (h: 77 cm)

Tafel (h: 77 cm)

Ø130 cm

Ø150 cm

200 x 120 cm

€899

€999

€999

“ F A N E U R ”

“ G A R D A ”

P. 11

• Centrale poot in metaal
• Blad in Eikenhout

• Metalen U-frame
• Robuust blad in massief Kikarhout

Tafel met U-frame (h: 77 cm)

Tafel (h:77cm)
180 x 100 cm

210 x 105 cm

240 x 110 cm

160 x 90 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

€999

€1099

€1199

€649

€749

€849

“ M A D D O X ”

P. 63

• Blad in massief Eikenhout of Beton
• Zwart metalen X-poot of centrale poot

Tafel X-poot (h: 77 cm)

Tafel centrale poot (h: 77 cm)

190 x 100 cm

220 x 100 cm

250 x 100 cm

130 x 150 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

250 x 100 cm

blad in Eiken

€999

€1099

€1199

€1199

€1199

€1299

€1399

blad in Beton

€1199

€1299

€1399

€1399

€1399

€1499

€1599

-164-

P. 30

“ E N Z O ”

P. 77

T A F E L S

“ D E N M A R K ”

• Luxe metalen X-frame, zwart gepoedercoat
• Blad in glas, steen-look finish

• Blad in Eikenhout
• Metalen onderstel met houtinleg
• Poot ook andersom te monteren

Tafel (h: 77 cm)

Uitschuiftafel (h: 77 cm)

160 x 100 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

250 x 100 cm

180 (+2 x 40) x 100 cm

€799

€899

€999

€1099

€1299

“ G A R D A ”

P. 117

“ K I N N A ”

• Metalen X-frame
• Robuust blad in massief Kikarhout

P. 109

• Blad in Tramwood Smoke
• Houten poten, off-black

Tafel (h: 77 cm)

Tafel met X-frame (h: 77 cm)

Uitschuiftafel

190 x 100 cm

220 x 100 cm

190 x 100 cm

220 x 100 cm

180 (+50) x 100 cm

€1199

€1299

€699

€799

€899

“ O T T A ”

P. 53

“ P E R I G U ”

Uitschuiftafel (h: 77 cm)

Tafel (h: 77 cm)

190 x 90 cm

220 x 100 cm

160(+60) x 90 cm

190(+60) x 100 cm

210 x 100 cm

250 x 105 cm

€699

€799

€899

€999

€999

€1199

-165-

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

• Luxe metalen frame, kleur off-black
• Blad massief Kikarhout

• Blad in Tramwood
• Poten in off-black metaal

Tafel (h: 77 cm)

P. 82

“ P I A ”
• Multifunctionele tafel, verstelbaar
van wandtafel t/m XXL eettafel
• In Seeshamhout met 4 keerbare inlegbladen
• Inlegblad 1 zijde Seeshamhout en 1 zijde wit melamine

Multifunctionele tafel (h: 77 cm)
90 x 40 cm (+4 x 50 cm)
€849

“ T O R O ”
• Blad in beton, verkrijgbaar in 2 kleuren
• Frame in metaal off-black

Tafel (h:77 cm)

Bartafel (h:92 cm)

130 x 90 cm

160 x 90 cm

190 x 90 cm

220 x 90 cm

250 x 90 cm

130 x 90 cm

160 x 90 cm

190 x 90 cm

220 x 90 cm

250 x 90 cm

€649

€749

€849

€949

€1149

€649

€749

€849

€949

€1149

verplaatsbaar frame

verplaatsbaar frame

“ V I S I O N ”
• Blad in massief Seeshamhout met boomstameffect
• Frame in metaal off-black

Salontafel

Tafel (h:77 cm)

Bartafel (h:92 cm)

130 x 70 x 30 cm

190 x 100 cm

220 x 105 cm

250 x 105 cm

130 x 90 cm

€329

€749

€849

€949

€649

-166-

T A F E L S

“ P I U R A ”
• Kies uit vaste tafel, uitschuiftafel of bartafel
• Blad in Seesham unfinished
• Poten hout of metaal

Tafel met houten poten (h: 77 cm)

Tafel met metalen frame (h: 77 cm)

Bar (h: 92 cm)

200 x 100 cm

230 x 100 cm

uitschuiftafel
160 (+50) x 90 cm

uitschuiftafel
190 (+50) x 90 cm

160 x 90 cm

190 x 90 cm

220 x 100 cm

130 x 90 cm

€649

€749

€849

€949

€649

€749

€849

€649

P. 58 + 94

charcoal

Bijzettafel

Salontafel

50 x 50 x 36 cm

120 x 60 x 23 cm

€279

€379

grijs

-167-

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

P. 45 + 73

“ C A L I M E R O ”

“ L O J A ”

P. 29

Bijzettafel

Laptop- / bijzettafel
frame RVS,
blad gelakt MDF

frame metaal, blad glas. In 2 kleuren

okergeel of grijs
65 x 61 x 30 cm

50 x 44,5 x 60 cm

€99

€119

frame RVS,
blad gelakt MDF

frame RVS,
blad wit glas

frame RVS,
blad wit glas

okergeel of grijs
87 x 61 x 35 cm

65 x 61 x 30 cm

87 x 61 x 35 cm

€139

€129

€159

“ S E G M E N T A R O ”

P. 37

Uitstekend te combineren met lounge “SEGMENTO” (p.150 - 151)

Middenconsole

Bijzettafel

Bijzettafel

In naturel eiken, frame metaal

In naturel eiken, frame metaal

In naturel eiken, frame metaal

€399

€499

€399

100 x 40 x 40 cm

160 x 30 x 58 cm

120 x 30 x 58 cm

Al deze maten zijn breedte x diepte x hoogte

“ Y A L I ”

Bijzettafel
frame RVS,
blad Seesham unfinished

frame RVS,
blad Seesham unfinished

€99

€119

52 x 52 x 30 cm

52 x 52 x 35 cm

-168-

Barstoel “DAVY”
In kunstleder Tatra met zwart
metalen of RVS frame.
180º draaibaar voor gemakkelijke
op- en afstap

€169
zie pagina 133

-169-

XOOON - room for living

l o v e

d e s i g n

See ��
X�O�N!
G r a a g
o n z e

t o t

z i e n s

i n

w i n k e l s !

New stores coming XOOON. Check www.XOOON.com for updates!

Winkelwaarde €5,95

___________________________________________________________________________________________

Fouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Prijzen geldig t/m 30-04-2018

