
In stof vanaf

699,-

Relaxfauteuil Tim 
Leverbaar in diverse kleuren, stof- 
en lederkwaliteiten en met verschillende 
pootmogelijkheden. Manueel  
verstelbaar in leder vanaf € 929,-.

Vanaf

999,-139,-

Sale
999,-
Nu vanaf

TWEEDE KERSTDAG OPEN VAN 10:00 – 17:00 UUR

TIJDENS DE DECEMBER 
WOONMAAND VALLEN DE 

KORTINGEN UIT DE BOOM!
VOOR IEDERE KOPENDE 
KLANT HEBBEN WIJ 
EEN PRESENTJE!

Bank Sandra Deze bank is door zijn hoge poten en 
strakke uitstraling helemaal de trend van nu! Er zijn 
vele elementen verkrijgbaar om zelf jouw ideale 
opstelling samen te stellen. 

NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN 
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

Eetkamertafel  Drachten
Leverbaar in diverse afmetingen 
zelfs tot 280 x 100 cm.  
Afmeting 200 x 100 cm

Eetkamerstoel Meta
Leverbaar in de kleuren
antraciet, cognac en mos.

Woonkrant december 2019
Meubelhallen Kolham

meubelhallenkolham.nl



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

Hoekbank Tamara  Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
205x90x83 cm. Actie hoekbank, zoals getoond € 1189,-. Tijdelijke actieprijs in prachtige Jeep kwaliteit voor 999,-

Nu vanaf

169,-

Eetkamerstoel Faja 
Uitgevoerd met oud stalen poten met 
stof Torrero. Leverbaar in diverse kleu-
ren, stof- en lederkwaliteiten en 
met diverse pootmogelijkheden.

Nu vanaf

899,-
Fauteuil Bas Leverbaar 
in donkerbruin, zwart en 
cognac leder. 45x53x58 cm.

Sale

Eetkamerstoel Tara
Leverbaar in stone, grey en olive micro-
vezel. Uitgevoerd met draaifunctie.

€ 129,-

99,-

Bank Julius 
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 3 zits: 
214x96x92 cm en de 2 zits: 174x96x92 cm.

Set 3 + 2 zits van € 1260,- voor

1099,-
Setprijs

Nu slechts

149,-Stoel Otis
Leverbaar in 3 kleuren stof.
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DEZE WINTER MOET JE BIJ 
DE MOOISTE WOONWINKEL ZIJN

NU OOK VEEL SHOWROOM
MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS! Sale

Eetkamerstoel Lindy 
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Eetkamerbank Lindy 
Leverbaar in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Bergkast Giyo
Bergkast uit het trendy 
woonprogramma Giyo. 
Leverbaar in een mooie 
warme donkere kleur 
met 3 deuren en 2 lades. 
110x40x140 cm.

Eetkamerstoel Bort
Leverbaar met diverse 
rugsoorten, in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Dressoir Giyo Met 4 deuren in 
een mooie warme donkere kleur. 
Afmetingen: 180x45x80 cm.

Zoals getoond

349,-

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

Nu vanaf

299,-

Nu voor

899,-

Nu voor

899,-

Nu vanaf

189,-
Zoals getoond

799,-

Vanaf

1579,-

Hoekbank Patrick 
Leverbaar in diverse opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. Opstelling zoals getoond 
met 2 elektrische functies € 2489,-, 
hoekopstelling zonder elektrische functie € 1579,-.

Fauteuil Nikki
Leverbaar in diverse kleuren, 
stof- en lederkwaliteiten. 
70x83x74 cm. Vanaf € 389,-

Zoals getoond

399,-



Relaxfauteuil Oskar 
Leverbaar in diverse stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren. Manueel verstelbaar in stof 
vanaf € 499,-. Elektrisch verstelbaar 
met 1 motor en opstahulp in stof 
vanaf € 769,-  en in leder vanaf € 999,-.

Relaxfauteuil Susanne
Leverbaar in diverse kleuren, stof- en lederkwaliteiten en 
met verschillende pootmogelijkheden. 
Manueel verstelbaar in stof vanaf 
€ 699,- en in leder vanaf € 899,-. 
Elektrisch verstelbaar in stof vanaf 
€ 999,- en in leder vanaf € 1199,-.

Relaxfauteuil Egon
Leverbaar in manueel of elektrisch 
verstelbare uitvoering met diverse 
opties en in vele stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. 

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

In leder

1899,-

Relaxfauteuil Nexus
Leverbaar in 6 ergonomiematen, met een ruime 
keus uit voeten en in diverse 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Manueel verstelbaar in stof vanaf 
€ 1569,- en in leder € 1659,-

 Relax
moment

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

In stof vanaf

739,-

In stof vanaf

1569,-

Vanaf

699,-

manueel
verstelbaar vanaf

1199,-

In stof vanaf

729,-
In stof vanaf

499,-

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

Relaxfauteuil Tom 
Leverbaar in diverse kleuren, stof- 
en lederkwaliteiten en met verschil-
lende pootmogelijkheden. Manueel 
verstelbaar in stof vanaf € 739,- in 
leder vanaf € 929,-

Relaxfauteuil Rick
Leverbaar in diverse kleuren, stof- 
en lederkwaliteiten en met 
verschillende pootmogelijkheden. 
Manueel verstelbaar in stof vanaf 
€ 729,- in leder vanaf € 889,-

Vanaf

1999,-

Elektrisch verstelbare 
relaxfauteuil Chiel
Leverbaar in diverse 
uitvoeringen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren.
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Elektrisch verstelbare 
relaxfauteuil Chiel
Leverbaar in diverse 
uitvoeringen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren.

Zoals getoond

349,-

Zoals getoond 
met hoge rug

1099,-

Bank Leiden Leverbaar met 
hoge of lage rug, in diverse 
opstellingen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. 2 zits 
Leiden met lage rug nu in 
leder vanaf € 999,- en in stof 
vanaf € 799,-  Tevens bijpas-
sende fauteuil verkrijgbaar.

Wandkast Barcelona
Zoals getoond 
excl. elektrische haard 

4695,-
nu voor

Hoekbank
zoals getoond

2899,-

Zitgroep Genua Is leverbaar in 
diverse stof-, lederkwaliteiten en 
kleuren. Als 3-hoek-2,5 zits zoals 
getoond nu voor € 2899,-. 

Fauteuil Genua vanaf € 779,-.

Hocker vanaf € 349,-. 

uitgevoerd in eiken en 
leverbaar in diverse 

opstellingen, afmetingen 
en kleuren.

Woon
programma

Barcelona

Eetkamerstoel Lindy 
Leverbaar in diverse kleuren, stof- 
en lederkwaliteiten. In Da Silva 
leder met zwart gemoff elde poot.

sfeerwanden en modulaire banken

NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!Sale

Nu vanaf

199,-
Stoel Tommy
Leverbaar in diverse stof- en
lederkwaliteiten.



De hoogwaardige kwaliteit van deze 

boxspring in combinatie met de 

gedetailleerde afwerking maakt dit tot 

een boxspring om bij weg te dromen.

Pure

Een PURE set bestaat uit:
•  1 x Hoofdbord naar keuze

( Rolando of Morena)
•  2 x Pocket 300 7-zone boxspring

(vast of electrisch verstelbaar)
•  2 x Pocket 300 7-zone matras gestoff eerd

(medium of �irm)
•  1 x Topper Pure Premium HR

(bij electrisch verstelbaar splittopper)
• 2 x Potenset (zwart)
• Afmeting 160/180x200 cm

Meerprijs voor opties:
•  Boxspringset Electro 26 + RF
•  210 cm
•  220 cm
•  Visco of latex topper 2-persoons
•  Splittopper
•  Micropocket 1-persoons
•  Latex afdeklaag matras 1-persoons
•  Foamhocker Morena ca. 40x40x60 

(met 2 naalds sticksel)
•  Hocker Rolanda ca. 40x40x60

(incl. glasplaat)
•  Hocker Mendoza 40x40x60

(met 2 naalds sticksel)

+ 1000,-
+ 200,-
+ 399,-
+ 150,-

+ 99,-
+ 99,-

+ 169,-
+ 269,-

+ 299,-

+ 299,-

pakkerVoordeel

2995,-
van 3495,- voor

2995,-

Van 3495,- voor

Pure Leather boxspring boxsprings om bij weg te dromen.

NU OOK VEEL 
SHOWROOM

MODELLEN VOOR 
DE HELFT VAN

DE PRIJS!
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90 dagen omruilgarantie
op matrassen*

Direct uit voorraad
leverbaar*

25 jaar garantie 
op veer- en framebreuk

Europese
productie

uniek High-low 
pocketveren systeem

voor een actieve ondersteuning

Upgrade nu naar 
een airflow topper! 
Tijdelijk voor 99 Euro

1190
140 x 200

1724

leverbaar in
7 trendy kleuren

1795
140 x 200

2595

introductie
Nu met 30%

korting

Ook leverbaar in de maten 160/180 en lengtematen 210

Ook leverbaar in de maten 160/180 en lengtematen 210 (hoofdbord Caro zoals afgebeeld, meerprijs +150)
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Sunday 700S

Elektrisch verstelbaar

Sunday 700

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

Kwaliteit en comfort
Elke Sunday Boxspring wordt vervaardigd van de beste 
materialen, zodat deze jarenlang meegaat. Sunday geeft 
maar liefst 25 jaar garantie op veer- en framebreuk. Daar 
bovenop krijg je tot 90 dagen omruilgarantie op Sunday 
matrassen*, zodat je altijd verzekerd bent van jarenlang 
slaapplezier. Kom langs en ervaar het zelf.

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

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

2799,-

Alle maten één prijs! 
Van 3999,- voor 

Sunday 1200, 
volledig elektrisch en 
helemaal compleet

160x200 cm van 3713,- voor

2599,-

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

Alle maten één prijs! 
Van 2142,- voor 

Uitslapers
Deze boxspring oogt niet alleen 

royaal, maar slaapt ook heel royaal 
dankzij de matrassen met High-Low 

pocketveren. Sunday is dan ook 
favoriet bij uitslapers.



SaleSale
1895,-

Zitgroep Vance
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren.
Zoals getoond van € 2295,- nu voor:

In stof vanaf

599,-

Fauteuil Tito
Leverbaar in diverse
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Tevens bijpassende hocker 
verkrijgbaar. 65x92x100 cm.

NU OOK VEEL SHOWROOM MODELLEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

MEER VOORDEEL? BEKIJK HET SALE AANBOD IN ONZE WINKEL

Dressoir  Torro 
Rustiek eikenhouten met stalen 
frame. Leverbaar in diverse 
kleuren. Maatwerk mogelijk. 

Zoals getoond 
200x45x80 cm 

998,-

2E KERSTDAG OPEN VAN 10:00 – 17:00 UUR

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

De mooiste woonwinkel 2019. Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 14 dagen  
na verspreiding van deze folder. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.  
®2019 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


