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Sinds 1892 passie voor eigentijdse interieurs!

Volg ons op Facebook en Instagram 
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief

FIJNE PAASDAGEN !

Openingstijden:

di t/m vr          10.00 - 17.30 uur
zaterdag        10.00 - 17.00 uur
zondag          13.00 - 17.00 uur
3e zondag van de maand

Jullie kunnen ons op verschillende manieren bereiken voor het 
stellen van vragen of het maken van een afspraak:

Telefonisch  0317-419007
Per mail  info@matser.nl
of via onze contactformulieren op www.matser.nl

Hou www.matser.nl in de gaten en volg ons ook op Instagram: 
matser_interieur en facebook.

We heten u welkom in Wageningen, in onze inspirerende, mooie 
interieurwinkel presenteren we met trots de nieuwste trends 
en meubels! Hou nu onze website in de gaten voor nadere info. 
Op onze www.matser.nl is onze volledige meubel en verlichting 
collectie zichtbaar.

Met vriendelijke groet,

Het Matser team

HOE KUNNEN JULLIE ONS BEREIKEN

ACTIES
Voor het complete overzicht en de voorwaarden zie www.matser.nl

Arco    Slim en Slim+ tafel 
    jubileumprijs
De Sede   Bank DS450
    promotieprijs
Leolux    Volare fauteuil
    speciale prijs - 20 jarig bestaan
Leolux    Bank Flint
    promotieprijs
Pode    Pode Spot en Sparkle   
    promotieprijs
Interlubke   Base Kledingkast           
     meter voor meter, kast vanaf € 950,-

Carl Hansen - Cuba Chair MG501

Flos - Coordinates S1

Hebben jullie ook al zo genoten van het zachte weer afgelopen 
dagen?  En dan is het ook nog aankomend weekend Pasen, vaak 
het eerste contact met echt buiten. Voorheen zouden we elkaar 
ontmoeten tijdens een heerlijk Paasontbijt of Paasbrunch en 
aansluitend genieten van het buiten, de natuur en toch nog even 
zoeken naar dat paasei. Dit jaar zullen we het intiem houden, 
maar gelukkig kunnen we dit ondertussen. 
Zoals jullie weten is onze winkel al ingericht op z’n paasbest, dit 
jaar vieren wij ook Pasen thuis. 

We hebben een aantal nieuwe producten die heel goed tot z’n 
recht komen in en om het huis. 

NIEUW, de houten cadeau kaarten van Lovi.
CADEAUTIP voor Pasen, leuk om te versturen en te ontvangen, 
deze Lovi houten vogels, insecten, dieren en bomen uit Finland. 
Direct te versturen als cadeaukaart.
Koop vandaag bij Julia via woonaccenten@matser.nl of bel haar 
0317-419007, ook voor een winkel afspraak.

Deze houten klapstoel Cuba MG501, zo handig voor binnen maar 
ook voor buiten op het terras, natuurlijk wel weer mee naar binnen 
nemen als de zon onder is.

Het lijnen spel van deze Led lamp van messing, Coordinates, 
is bijna een kunstobject. Het kan je begeleiden met kijken naar 
buiten of wegdromen. Wij hebben deze lamp boven een eettafel 
hangen, heerlijk eigenwijs.

Deze uitnodigende loungefauteuil, Soft Facet, blinkt uit in rijke 
detaillering. Zijn zachtheid en open vorm voelt aan als een deken 
van geometrisch gestikte facetten die uitnodigen om zachtjes in 
weg te zakken en weg te dromen. Wil je deze fauteuil voelen, dat 
kan, wij hebben gekozen voor zacht Paasgeel, het zonnetje in huis.

Artifort - Soft Facet

NIEUW - CADEAUKAARTEN LOVI


