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

3 zits in leder

Hoekbank Ohio Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, leder kwaliteiten en kleuren. 

Zoals getoond nu 
2295,-Vanaf

249,-

diverse
kleuren

Eetkamerstoel Chase Leverbaar in 
diverse stof-, leder kwaliteiten en kleuren. 
NU in prachtig leder Taurus in vele 
smaakvolle kleuren € 319,-

  Jouw
interieurjouw stijl

Woonkrant mei 2019
Meubelhallen Kolham

meubelhallenkolham.nl



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

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,-

Eetkamerstoel Asti 
Leverbaar met diverse rugvarianten, 
sto�kwaliteiten en kleuren, 46x62x88.

Nu vanaf

129,-

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,-

Lente 
wordt moo i!

De

Zoals  getoond

2389,-

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

Nu vanaf

299,-
Fauteuil Gerco Leverbaar met 
hoge of lage rug in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.

Hoekbank Square 
zoals getoond

2669,-

Zitmeubel Square
Stel uw eigen zitmeubel samen 
met het moderne Square concept. 
Leverbaar in vele opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren.  3 zits 
bank in leder € 1999,-.

Stel zelf samen
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Zoals getoond
150 cm rond

1795,-

Eetkamertafel Tamara Met rustiek 

eiken blad met parket inleg en stalen 

onderstel is leverbaar in diverse 

afmetingen en kleuren. Reeds leverbaar 

vanaf € 1269,- (110 cm rond).

In leder zoals 
getoond

399,-

In leder zoals 
getoond

299,-

Met zwarte spinvoet, 
leverbaar in diverse 
stof-, lederkwaliteiten 
en kleuren.

Eetkamerstoel Chita 
Met arm en zwarte 
spinvoet, leverbaar 
in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en 
kleuren. 

Bank Sandra 
Deze bank is door zijn hoge poten en strakke uitstraling helemaal de trend van nu! 
Leverbaar in meerdere rughoogtes en knopen in de rug. Er zijn vele elementen 
verkrijgbaar om zelf uw ideale opstelling samen te stellen.

Zitcombinatie Lisa

Mogelijk met hoge of lage rug en leverbaar in diverse 

stof-, lederkwaliteiten en kleuren. Nu zoals getoond:

Nu vanaf

1299,-

2 zits + 2,5 zits laag in stof Marinet

  1699,-

De Lente wordt moo i!

Hoekbank Vance 
leverbaar in diverse 
opstellingen, stof,- 
leder kwaliteiten 
en kleuren.

Zoals  getoond nu

2295,-



Model  in stof  in leer
  vanaf vanaf

Bonno met metalen poten  € 229,- € 339,-
Buck met metalen poten  € 279,- € 409,-
Cloak met metalen poten  € 219,- € 299,-
Ego met metalen poten  € 279,- € 409,-
Levy met metalen poten  € 209,- € 289,-
Mick met metalen poten  € 279,- € 449,-

Zitting 

A Ego
B Bonno
C Cloak
D Buck
E Levy
F Mick

Onderstel 

01 Boss
02 Christoff 
03 Marlin
04 Grace
05 Meadow
06 Westside

Stel 
samen

zelf
Kom naar de winkel en stel jouw 

ideale stoel samen! Wij adviseren je 
graag over de combinaties, 

materialen en kleuren.

stoelenconcept

vee lEindeloos 
combinaties

 6 X  zitting
 6 X  onderstel
 2 X  leer of stof 
 24 X  kleuren =

eindeloos veel mogelijkheden!

A01

D04

B02

E05

C03

F06

Al vanaf

209,-

De mooiste woonwinkel Custom stoelenconcept.



in ons assortiment
Nieuw!

03

04 05
06

02

01

1) 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,-. 
2) Smalle wandkast Inspire nu € 1499,-. 3) Wandkast Inspire incl. metalen bibliotheekkast € 2899,-. 4) Dressoir Inspire 220 cm breed € 1799,-. 5) Set bijzettafeltjes Inspire € 1099,-. 
6) Dressoir Inspire met keramiek inleg excl. verlichting € 2288,-. Eettafel Inspire, leverbaar in diverse afmetingen en uitschui�baar, vanaf 180x100 cm € 1529,-.

Stijlvol,
minimalistisch 
en warm!

Inspire design voor een betaalbare prijs

Een strak en puur design 
maakt van de collectie 
Inspire een elegante en 

tijdloze klassieker. 
Het design werd zo 
eenvoudig en puur 

mogelijk gehouden en alle 
overbodige details werden 
geschrapt. De designer van 

de collectie Inspire 
streefde naar sereniteit, 

klasse en elegantie. Inspire 
is leverbaar in diverse 

opstellingen en kleuren.

Design
Inspire



Draaifauteuil Square
Keuze uit schotelvoet of kruisvoet. Leverbaar in 
2 verschillende rughoogtes en in diverse stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. In stof vanaf € 997,-

Zoals getoond
Model Leiden
met hoge rug

1099,-

Bank Leiden Leverbaar met hoge of 
lage rug, in diverse opstellingen, stof-, 
lederkwaliteiten en kleuren. 2 zits 
Leiden met lage rug nu in leder vanaf 
€ 999,- en in stof vanaf € 819,-.  Tevens 
bijpassende fauteuil verkrijgbaar.

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

Relax!
Maak je sfeervolle 

zithoek lekker
comfortabel

de mooiste

comfort banken Naast het feit dat onze comfort banken heerlijk relaxt zitten zijn ze ook nog eens van absolute topkwaliteit!

Van € 1260,- nu voor

1099,-

Vanaf

1849,-
In leder vanaf

1245,-
Hoekbank Loredo Leverbaar in diverse 
opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
Afmeting 300x236x71 cm. Nu als hoekopstelling

3 zits leder 1 elektrische zit vanaf

1499,-
Zitgroep Solaris Leverbaar in diverse uitvoeringen, stof-, leder-
kwaliteiten en kleuren. Als 3 zits is in leder vanaf € 1099,- 3 zits in 
leder met 1 elektrische zit vanaf € 1499,-. Optionele hoofdsteun 
€ 99,-. Afmeting 3 zits: 234x93x82 cm.
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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)

Sunday 700S

Elektrisch verstelbaar
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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,-

Hall o lente

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 ma-
trassen met High-Low 
pocketveren.  
Sunday is dan  
ook favoriet bij  
uitslapers.



Hoekbank Pascal Keuze uit verschillende ruggen en armen, is leverbaar 
in diverse opstellingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren.

  Jouw
interieurjouw stijl Zoals getoond in stof

   2499,-

De Lente 
wordt moo i!

De mooiste woonwinkel mei 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


