
Het is een feit dat een ronde eettafel 
extra gezelligheid met zich meebrengt! 
De ronde vorm bevordert namelijk 
het onderlinge oogcontact met alle 
tafelleden en iedereen kan gemakkelijk 
bij het midden van de tafel. Hierdoor 
kun je moeiteloos tafelen tot in de late 
uurtjes! hip-wonen.nl

Ronde eettafels 
zijn hip

promotie

10%
korting

Woontrends

    
MAATMEUBELS - GEMAAKT VOOR JOU

Individualisering is de trend, ook voor meubels. Kies in 
plaats van kasten in standaardafmetingen voor maatwerk. 
Onlineconfi guratoren maken het bijzonder eenvoudig om 
100% individuele meubels op maat te creëren. 

Defi nieer de afmetingen en de inrichting en maak je eigen 
ontwerp zodat het meubel perfect in de nis of onder 
het schuine dak past, maar ook jouw stijl weerspiegelt. 
jouwMaatkast.nl biedt designopties die je zelden in 
traditionele meubelzaken zult vinden, waaronder:
     kaderfronten met massief hout, decor of bonte   
     laklaag
     glasdeuren en glazen legplanken
     kleppen alsook schoenenlegplanken
     verschillende deurvarianten, bijv. inliggende  

Ontwerp nu jouw nieuwe lievelingsmeubel, 
dat net zo individueel is als jij!

*Op bestellingen v.a. € 750,-. Geldig t/m 30 april 
2021. Niet mogelijk in combinatie met andere 
acties. Commerciële doorverkoop uitgesloten.

jouwMaatkast.nl/vtwonen

KRIJG NU 
16% 

KORTING*

MET CODE
‘VTJM21-f16pm’

Ontmoet Archtiq uit de voorjaars-
collectie van By-Boo. Dit eigen 

ontwerp is modern en bescheiden 
door zijn verfi jnde lijnenspel. En o 

zo groots als zijn schaduwspel 
’s avonds over je interieur glooit. Los 

of gegroepeerd boven je eettafel, 
sfeer gegarandeerd! Ook verkrijgbaar 
in goud. Kom langs in het Experience 

Center of kijk op by-boo.com.

Sfeer gegarandeerd

Met een Stoves Richmond Colour 
Boutique fornuis gaat dit zeker lukken. 
Ze zijn leverbaar in 8 kleuren. Liever 
een andere kleur? Dan kun je ook 
nog kiezen voor een extra set deuren, 
leverbaar in iedere gewenste RAL 
kleur. Het fornuis heeft minimaal 3 
ovens en is leverbaar vanaf 90 cm 
breed. stoves.eu

Kleur in de keuken

Geef je interieur een style-boost met de wandcirkels van het 
merk HIP ORGNL. Ga voor een prachtige Hollandse meester, 
een wild dier, een close-up uit Moeder Natuur of combineer. 
Elk werk is een eyecatcher! HIP ORGNL staat bekend 
om hun luxe materiaal (dibond), unieke grafi sche 
touch en snelle levering. Krijg 10% korting met 
de code ‘HIPVT221’. hipaanjemuur.nl

Round shapes zijn hot!

De Original laat 
maatwerk en design 
inéén vloeien. Strak, 
modern, stoer, robuust, 
tijdloos, fl exibiliteit en 
functionaliteit komen 
allen samen. Maatwerk 
tot wel 280 cm. Breed en 
een verscheidenheid
aan wastafels; mineraal, 
solid surface, cerablad, 
beton of afdekblad & 
opbouwkom. 
primabad.nl

Maatwerk


