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Alles voor heerlijk wonen
onder één dak!

RELAXFAUTEUIL NEXT 2017
Het relaxfauteuil programma van 2017 waarbij ALLE
combinaties mogelijk zijn. Andere arm, rug of voet?
Elektrisch (met accu) of gewoon handverstelbaar?
Alles kan! Bekleed met leder en keus uit verschillende
kwaliteiten leder en meerder kleuren. Relaxfauteuil
handverstelbaar in leder van € 1498.-

Drie
woonwinkels
één adres
Herraets Woonplein mag het
keurmerk 5-Sterrenspecialist voeren

Herraets Woonplein in Horst biedt
met ruim 5000m2 woonplezier het
allerbeste op het gebied van wonen.
HERRAETS WONEN richt zich
volledig op meubels voor uw woonkamer en keuken. Banken, (relax)
fauteuils, eethoeken en kasten in
modern en klassiek.
HERRAETS SLAPEN is de speciaal-

Goed advies

zaak voor complete slaapkamers,

vakmanschap

boxsprings, kasten en bedtextiel.

Het keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor

kwaliteit

LEENDERS VLOER EN RAAM-

goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en

service

BEKLEDING is de specialist op

garantie

raamdecoratie en zonwering.

Herraets Woonplein mag sinds kort het keurmerk 5-Sterrenspecialist voeren.

garantie. Een goed advies is immers goud waard!
Kijk voor reviews op www.herraetswoonplein.nl

bedbodems, matrassen, ledikanten,

het gebied van vloeren, gordijnen,

Grote eigen parkeerplaats voor de winkel!

RELAXFAUTEUIL TWICE
Standaard geleverd met elektrische
bediening en accu d.m.v. drie motoren;
één voor de rugleuning, één voor de
voetklep en één voor de zitpositie.
Bekleed met leder en keus uit
meerdere kleuren. Relaxfauteuil
in leder vanaf € 2198,-

Comfort van eigen bodem

RELAXFAUTEUIL
MAGIC FOR YOU!
Dit Nederlands ontwerp van Róbear
is nu beschikbaar in 24 nieuwe
zitcomfortcombinaties, ook leverbaar als
relaxbank! Stuk voor stuk juweeltjes!
MAGIC FOR YOU
Zitten met een magisch comfort?
Zelf combineren en alles kan!
Zelfs een combinatie met
een sta-op-functie.
Relaxfauteuil
handverstelbaar
In ACTIE leder
vanaf € 1298.-

BANK VIVENTIS
Het programma VIVENTIS van Mecam is pure eenvoud, bijna
minimalistisch zelfs. Ontwerp je eigen bank met dit concept in stof of
leder! Topkwaliteit gemaakt en standaard uitgevoerd met hoogwaardige
binnenvering en verstelbare zitdiepte. Een 2 zits bank in stof is al
verkrijgbaar vanaf € 1198.-

RELAXFAUTEUIL LIONEL
Handmatig of elektrisch verstelbare
fauteuil met vele verstelmogelijkheden.
In 4 basismaten en ook verkrijgbaar met
een sta-op-functie! vele uitvoeringen.
in leder vanaf € 1598,-

FAUTEUIL JAMÉ
Super strakke designfauteuil van
Jamé. Deze JAMÉ past in elk
interieur, zelfs het meest strakke.
In stof vanaf € 698,-

Bezorgen?
Geen probleem
Of het nu meubels, slapen of woningtextiel is,
transport en montage verzorgen wij graag voor u!
Wij nemen u graag mee in een wereld van kleur,
vorm en oneindig veel combinatiemogelijkheden
om samen te zoeken naar de juiste sfeer van
woonmaterialen die bij u past. Dat is Herraets
Woonplein.

BANK JAMÉ
Strakke designbank van Jamé. Super in elke gewenste stof!
Deze JAMé past in elk interieur, zelfs het meest strakke.
2-zitsbank in stof vanaf € 1098,-

BANK CARLO
De CARLO is een kubist pur sang, ondanks zijn strakke belijning een zeer
comfortabele bank. Deze bank is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.
2 zits + hoek open einde vanaf € 1998,-

STA-OP RELAXFAUTEUIL
CAVASO
Het vertrouwde hoogwaardige
design van deze Nederlandse
fabrikant is al jaren een begrip
qua kwaliteit en mogelijkheden.
Deze fauteuil voldoet zeker
aan uw hoge comfort eisen.
U kunt namelijk eindeloos
varieren in maatvoering, kleur,
comforteisen en afwerking!
Al verkrijgbaar vanaf € 1598.-

FAUTEUIL GLX
Deze fauteuils zijn van
Nederlands fabrikaat en
bekleedt in leder.
Alle combinaties mogelijk:
handverstelbaar, elektrisch
(met accu) of met een
sta-op-functie. In leder
handverstelbaar op
draaivoet vanaf € 1198,-

RELAXEN VOOR EEN PRIKKIE!
Meer dan 100 relaxfauteuils
(collecties 2015 & 2016) DIRECT UIT
VOORRAAD met fikse kortingen!

RELAXFAUTEUIL TWICE SPECIAL
Standaard geleverd met elektrische
bediening en accu d.m.v. drie motoren;
één voor de rugleuning, één voor de
voetklep en één voor de zitpositie.
Bekleed met leder en keus uit meerdere
kleuren. Relaxfauteuil in leder vanaf
€ 1898,-

KORTING
20-50%

Grote en eigentijdse collectie

HOEKBANKSTEL HILTHO TESSA
Een bankenconcept dat met u meedenkt bij al uw eisen als: zithardheid,
-comfort, en hoogte! Waarbij u zelf de armlegger, poot, stikking, stof of leder
bepaalt. Alles mag u zelf beslissen. Afgebeelde hoekbank 285 x 315 cm in
stof vanaf € 1698,-

ZORG RELAXFAUTEUIL OTIUM DEGAS
Deze relaxfauteuil van Mecam is speciaal
ontwikkeld voor gebruikers welke MEER
ZORG dienen te genieten. De fauteuil kan
uitgevoerd worden met de allerhoogste
eisen welke momenteel in de zorg gesteld
worden aan verzorgingsstoelen. Alles
is mogelijk ook qua design, stof en leder
mogelijkheden. Een stoel dus die je nooit in
de steek laat! Leverbaar vanaf € 1198.-

EETKAMERSTOEL ANTWAN
Nederlands fabrikaat!
Zelf samen te stellen in leder,
ook verkrijgbaar in stof.
Vanaf € 225,- per stuk

6e eetkamerstoel
cadeau!

LONGSUITE BANK LOGAN
Deze comfortabele bank is een bank die zich aanpast bij veel verschillende stijlen.
Leverbaar van normale bank tot hoekbank. Sit Design banken staan bekend om hun
zeer hoge prijs/kwaliteit verhouding! Longsuite+2-zits in stof vanaf € 1098,-

In vlakke
uitvoering v.a.

1599,-

BOXSPRINGSET CAPITAL 160/180 X 200/210

CADEAU
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING
EN BEDTEXTIELPAKKET

Bestaande uit:
• Hoofdbord (6 uitvoeringen)
• 2 x elektrisch verstelbare boxspring
• 2 x 7- zone pocketveer matras
• Splitopper koudschuim, latex of visco traagschuim
• Potenset diverse kleuren

Elektrische uitvoering vanaf € 2499,- Vlakke uitvoering vanaf € 1599,-

Alles in huis voor een uitstekende nachtrust

Van 2998,voor

SILVANA SUPPORT
Silvana Support is al ruim 30 jaar het beste nek
ondersteunende hoofdkussen. Ontwikkeld in samenwerking
met fysiotherapeuten, gemaakt van de allerbeste materialen
en tot in detail uitgedacht om jouw hoofd optimaal
te ondersteunen. Silvana Support kussens zijn in zes
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, van extra zacht tot
extra stevig. Tevens is elk Silvana Support kussen verkrijgbaar
in een extra smal model. Ideaal voor als je wat langer bent en
meer ruimte wilt overhouden in bed. Dus bent u nu klein,
groot, lang, een rug- of juist een
zijslaper? Er is voor iedereen een
Silvana Support!

99,-

1998,-

CADEAU
SPLITMOLTON EN
SPLITHOESLAKEN
BOXSPRINGSET DREAMBOX BASIC Bestaande uit:
•h
 oofdbord • 2 x elektrische boxspring met geïntegreerde matrassen met 7-zone pocketveer interieur
• 1 x splittopper hoogwaardig koudschuim • 2 x set RVS ronde poten. Ook leverbaar met latex of traagschuim topper.

Van 2998,- voor 1998,-

De mooiste opbergsystemen

Schuifdeurkast
v.a.

Norma Accent
de best ventilerende
matras
Het Norma Accent matras is het best ventilerende matras van Nederland,
volgens de meest recente matrassentest van de Consumentenbond (juni 2017).
Ook op het gebied van ondersteuning en levensduur scoorde het matras
ongekend hoog. En het allercoolste is misschien nog wel: je krijgt tijdelijk
50% KORTING op het tweede Norma Accent matras!

675,-

incl. montage

SCHUIFDEURKAST BRAGA

2e matras
halve prijs!

FRONTKLEUREN EN GLASSOORTEN

160 cm breed van 749,- voor 675,200 cm breed van 849,- voor 749,240 cm breed van 975,- voor 875,270 cm breed van 1025,- voor 925,300 cm breed van 1098,- voor 998,-

Norma
Timeless
Jubileum
GEHEEL COMPLEET
• De originele combispring matras voorzien van anti-slip
• Luxe Latex (split) topper
• Luxe achterwand
• Draadloos elektrisch verstelbaar
• Hoogwaardige meubelstof
Vlak van 2795,- voor 1599,alle maten* (140/160/180x200/210)
Elektrisch verstelbaar van 3815,- voor 2499,alle maten* (140/160/180x200/210)

VOOR AL ONZE ACTIES GELDT DAT ZE ALLEEN AFZONDELIJK EN NIET IN COMBINATIE MET ELKAAR GEBRUIKT KUNNEN WORDEN.

DE
INTERIEURSPECIALIST
....op het gebied van gordijnen | raamdecoratie | vinyl
tapijt | vloerbedekking | laminaat | buitenzonwering | horren
Bij Colors@Home Leenders in Horst en Panningen vindt u alles voor uw interieur!
Wij leveren naast onze producten graag ook een aantal diensten om het voor onze
klanten zo makkelijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan het GRATIS inmeten en
monteren van bijvoorbeeld uw rolgordijnen, of het leggen van uw nieuwe vloer. Maar
ook interieuradvies bij u thuis mag niet in dit rijtje ontbreken. Kom eens langs en laat
u inspireren!

20% KORTING OP VLOEREN
Actie geldt van 11 t/m 30 december 2017. Vraag naar de voorwaarden.

HERRAETS WONEN
Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst
tel. 077-3241190
www.herraetswonen.nl

HERRAETS SLAPEN
Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst
tel. 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, geldig tot 3 weken na verspreiding.

LEENDERS
VLOER & RAAMBEKLEDING
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
tel. 077-3980855
www.leendersvloerenraam.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag 13:30 - 18:00 uur (alleen Herraets Slapen)
Dinsdag
10:00 - 18:00 uur
Woensdag 10:00 - 18:00 uur
Donderdag 10:00 - 18:00 uur
Vrijdag
10:00 - 18:00 uur
Zaterdag 10:00 - 16:30 uur
Zondag
zie de website

