
Sale NU HEEL VEEL
TOONZAALMODELLEN
VOOR DE HELFT VAN

DE PRIJS!

Hoekbank Pascal 
Keuze uit verschillende ruggen en armen, 

is leverbaar in diverse opstellingen, 
stof- en lederkwaliteiten en kleuren.

2499,-
Zoals getoond in stof

woonkrant
Winter

TWEEDE KERSTDAG OPEN VAN 10:00 – 17:00 UUR
Woonkrant december 2018

Meubelhallen Kolham

meubelhallenkolham.nl

TIJDENS DE DECEMBER 
WOONMAAND VALLEN 
DE KORTINGEN UIT DE BOOM! 
VOOR IEDERE KOPENDE 
KLANT HEBBEN WIJ 
EEN PRESENTJE

Sale NU HEEL VEEL
TOONZAALMODELLEN
VOOR DE HELFT VAN

DE PRIJS!



Sale

Eetkamerbank Daan
Leverbaar in diverse stof,- leder-
kwaliteiten en kleuren.

Eetkamerstoel Suze
Met stalen frame, verkrijg-
baar in diverse kleuren. Stoel 
is leverbaar in diverse stof,- 
lederkwaliteiten en kleuren.

Vanaf

859,-

Zoals getoond

249,-
Zoals  getoond

2389,-

Sale

VEEL TOONZAALMODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

3 + 2 zits van 1260,- nu voor:

1099,-

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

de 2 zits: 174x96x92 cm. 

Zoals getoond

1899,-

Hoekbank Arla 
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Verkrijgbaar al vanaf € 1799,-.

Hoekbank Patrick 
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Opstelling zoals getoond met 2 elektrische functies 
€ 2389,-, hoekopstelling zonder elektrische functie € 1579,-.

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



Zitgroep Ilze
Stijlvolle banken met uitmuntend zitcomfort. 
Standaard uitgevoerd met verstelbare zit- en 
interieurvering. Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 zits Ilze, 190 cm 
breed en keuze uit divere rug- en zithoogtes. 
In leder: 2,5 zits lage rug € 1799,-, 2,5 zits hoge rug 
€ 1929,-. In stof vanaf: 2,5 zits lage rug € 1459,-,
2,5 zits hoge rug € 1499,-.

Slimme koo p

Zitgroep Boris Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Afmeting 268x224x79 cm.

Vanaf

259,-

Van 2119,- nu voor 
1899,-

2,5 zits hoge rug

1929,-

Zoals getoond

2499,-

Super comfortabele tijdloze bankenserie Tesla
Deze bank kun je precies samenstellen zoals je wilt. Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 2,5 + 2 zits bank Tesla rug hoog leverbaar vanaf € 1.798,- Hoekop-
stelling Tesla rug laag zoals getoond € 2.499,- 2,5 zits in stof Osbourne met hoge rug € 1099,-

Stoere bank Juan
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Afmeting 217x100x86 cm. Getoond in stof Mersey en als 3-zits. 

Zoals getoond

999,-

Eetkamerstoel Asti 
Leverbaar met diverse
rugvarianten, sto�kwaliteiten 
en kleuren.

Nu vanaf

119,-

Eetkamerstoel Dennis
Leverbaar in diverse stof,- leder-
kwaliteiten en kleuren.



stel zelf samen!

Modulairdesign

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

3 zits in leder

Square
modulair zitconcept

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

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

  Diverse arm mogelijkheden

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

  Tegen meerprijs een nog 
hoogwaardiger schuim

 
Relaxfauteuilconcept

  Keuze uit schotelvoet of kruispoot 
in diverse RAL kleuren.

Hoekbank Square

Fauteuil Square
Deze luxe fauteuil Square is 
leverbaar met zowel een hoge 
als een lage rug. U heeft de 
keuze uit schotelvoet of 
kruisvoet. In leder vanaf 
€ 1299,- en in stof 
vanaf € 959,-.

Zoals  getoond

1031,-

Zoals  getoond

2669,-

De Mooiste Woonwinkel Modulaire Design banken en (relax)Fauteuils



stel zelf samen!
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  Keuze uit diverse pootmogelijk-
heden in zwart of chroom. Tegen 
meerprijs ook mogelijk in diverse 
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  Keuze uit schotelvoet of kruispoot 
in diverse RAL kleuren.
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Deze luxe fauteuil Square is 
leverbaar met zowel een hoge 
als een lage rug. U heeft de 
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Voordelig en

authentieke

wonen
landelijk

sfee r

Kom naar de winkel en beleef de
authentiek landelijke sfeer van onze

nieuwe Cosy Villa collectie

Modulaire zitgroep Fairford
Leverbaar in diverse opstellingen, sto�kwaliteiten en kleuren.

Modulaire zitgroep Alford
Leverbaar in diverse opstel-
lingen, stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren.

Zoals getoond

1899,-

Zoals getoond

2399,-

1) Fauteuil Burton Leverbaar in 
diverse opstellingen, stof-, leder -
kwaliteiten en kleuren. Zoals getoond
€ 529,- 2) Fauteuil Waxham Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Ook is het mogelijk om bij de 
binnen- en buitenzijde voor een ander materiaal en/of kleur te 
kiezen. Zoals getoond € 529,- 3) Modulaire zitgroep Brixham 
Dit is pas echt een modulaire bank! De bank op de foto is 
samengesteld uit 4 losse onderdelen, in 4 verschillende stoff en 
en kleuren. Alles kan! Zoals getoond € 1999,- 4) Salontafel 
Kering Mooie unieke salontafel met teak houten blad en 
metaal. Nu vanaf € 289,- 5) Bank Pool Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 3-zits in leder 
€ 2066,-. In stof vanaf € 866,-
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Cosy Villa beleef een authentiek landelijke sfeer.



Stoelen
Sale!

Niks is zo lekker als thuiskomen 
na een lange dag werken en 

neerploff en op jouw relaxfauteuil! 
Ontspannen met de benen omhoog.

Welke stoel kies jij?

comfort studio

Vanaf

499,-

Vanaf

999,-

Vanaf

949,-

Vanaf

1199,-

Vanaf

899,-

Vanaf

699,-

In leder vanaf

1499,-

In leder

1899,-

Relaxfauteuil Oskar 
Leverbaar in diverse stof-, en leder kwaliteiten 
en kleuren. Manueel verstelbaar: in stof
vanaf € 499,- in leder vanaf € 749,-
Elektrisch verstelbaar met 1 motor
en opstahulp: in stof vanaf € 749,-
in leder vanaf € 979,-

Relaxfauteuil Rens 
Leverbaar in diverse stof- en leder-
kwaliteiten en kleuren. Manueel
verstelbaar: in stof vanaf € 899,- in
leder vanaf € 999,-. Elektrisch
verstelbaar met 2 motoren: in stof
vanaf € 1179,-, in leder vanaf € 1299,-.

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

Relaxfauteuil Figo
Leverbaar in diverse mogelijkheden 
stof-, en lederkwaliteiten en kleuren.
Manueel verstelbaar: in stof vanaf 
€ 949,- in leder van € 1149,- Elektrisch 
verstelbaar 3 motoren: in stof vanaf 
€ 1279,- in leder vanaf € 1489,-.

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

Relaxfauteuil Seline 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten, 
kleuren en poten. Manueel verstelbaar:
in stof vanaf € 699,- en in leder 
vanaf € 899,- elektrisch verstel- 
baar: in stof vanaf € 999,-  en 
in leder vanaf € 1199,- 

Relaxfauteuil Hamburg 
Op draaivoet en leverbaar 
in diverse uitvoeringen, 
stof-, leder kwaliteiten en 
kleuren. Manueel verstelbaar 
met gasdrukveer.

Relaxfauteuil Erasmus
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 1199,- en in leder vanaf
€ 1493,-. Elektrisch verstelbaar
in stof vanaf € 1699,- en
in leder vanaf € 1999,-.

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



Verstelbaar

Afstandsbediening

Deelbaar

KwaliteitsstofComfortabel - Veilig - Functioneel

DUURZAAM

Ideaal voor mensen die 
extra comfort kunnen 

gebruiken!

Ben je op zoek naar een comfortabel bed met extra mogelijkheden? Maak kennis met 
het comfort slapen concept. Binnen dit concept vind je comfortabele bedden die 
geschikt zijn voor senioren en mensen die (deels) extra zorg nodig hebben. De stijlvolle 
bedden binnen dit concept maken je leven makkelijker maar zorgen ook voor sfeer in 
jouw slaapkamer.

Unieke eigenschappen

De bedden hebben een comfortabele 
hoogte, hierdoor kan je gemakkelijk 
in- en uitstappen, ze zijn daarnaast uit 
elkaar te schuiven, wat het opmaken 
makkelijker maakt. Je kan het bed op 
verschillende manieren verstellen om 
zo in prettige houding een boek te 
lezen of tv te kijken. De bedden zijn 
zowel voor de gebruiker als voor de 
verzorger prettig in gebruik.

Boxspring Metropool Comfort-Line
Stel zelf je comfort boxspring samen. Kies uit afmeting, kleur, vlak of elektrisch verstelbaar, hoog-laag lift, 
uitstapverlichting. Nu boxspring 160x200 cm elektrisch verstelbaar en deelbaar vanaf € 2795,-.

Boxspring Metropool Comfort-Line
Stel zelf je comfort boxspring samen. Kies uit afmeting, kleur, 
vlak of elektrisch verstelbaar, hoog-laag lift, uitstapverlichting. 1375,-

Vlak 90x200 cm

Hoog-laag

Kantelbaar

2795,-

160x200 cm elektrisch



Eetkamerstoel Faja
Uitgevoerd met oud stalen poot, tegen meerprijs 
leverbaar met vierkante poot of wielen. Leverbaar in 
diverse stof- en leder-kwaliteiten, in stof Torrero.

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

Fauteuil Gerco
Leverbaar met hoge of lage rug in 
diverse stof, - lederkwaliteiten en 
kleuren.

Nu vanaf

299,-
Nu vanaf

599,-

Nu vanaf

169,-

Sale NU HEEL VEEL
TOONZAALMODELLEN
VOOR DE HELFT VAN

DE PRIJS!
Kom dus snel naar onze

winkel en pro�iteer als eerste 
van de meeste keuze!

ZITGEMAK GESELECTEERDE STOELEN MET VEEL VOORDEEL!

2E KERSTDAG OPEN VAN 12:00 – 17:00 UUR

Aangepaste openingstijden
31 december  09:00 – 17:00 uur

De mooiste woonwinkel december 2018. Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 14 dagen  
na verspreiding van deze folder. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.  
®2018 VME Nederland BV. Alle genoemde prijzen in euro’s.

Leverbaar in diverse kleuren 

Verschillende opstellingen mogelijk

De mooiste
woonwinkel

Ervaar het zelf bij Kolham

De mooiste woonconcepten

Eerlijk en persoonlijk woonadvies 

Sterke binding met u als klant

Uitstekende en uitgebreide service

Gratis parkeren

Alles voor mooi wonen

Maandag 09:00 - 18:00 uur
Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 21:00 uur
Vrijdag  09:00 - 21:00 uur
Zaterdag  09:00 - 17:00 uur

Meubelhallen Kolham 
Knijpslaan 182
9615 BJ Kolham 
Tel. (0598) 394 898 
Fax. (0598) 396 171
www.meubelhallenkolham.nl

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

TIJDENS DE DECEMBER WOONMAAND VALLEN DE KORTINGEN UIT DE BOOM! 
VOOR IEDERE KOPENDE KLANT HEBBEN WIJ EEN PRESENTJE


