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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

Openingstijden:

di t/m vr          10.00 - 17.30 uur
zaterdag        10.00 - 17.00 uur
zondag          13.00 - 17.00 uur
1e en 3e zondag van de maand

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

De Sede   Bank DS450
    promotieprijs
Interlübke    Base Kledingkast
    meter voor meter, kast vanaf € 950,-
Leolux    Mayon Bank & Mayuro Fauteuil 
     Promotieprijzen Senso Leer
Leolux    Volare fauteuil
    speciale prijs - 20 jarig bestaan
Leolux    Bank Flint
    promotieprijs
Pode    Pode Spot en Sparkle   
    promotieprijs
Variér    20% korting
    op nieuwe bekleding

B&B ITALIA & ZOMERVOORDEEL

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

Wilt u een goed interieuradvies of een ontwerp voor uw thuis, 
maak dan nu een afspraak.

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

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

Tot ziens in onze prachtige winkel,
Het Matser team

Op onze internationale afdeling, hebben we een paar prachtige 
Italiaanse zithoeken staan van het merk B&B Italia, volgens onze 
visie; uitvoering passend bij het model en de laatste trends. 
Nieuwsgierig naar hoe wij onderstaande modellen hebben staan, 
kom dan naar onze winkel en we heten jullie van harte welkom.  
 
Dit bezoek kunnen jullie ook combineren met een persoonlijk 
advies. Ons professioneel team zal jullie de juiste vragen stellen; 
bijvoorbeeld zitten jullie graag aan tafel en blijven jullie ook na die 
heerlijke Italiaanse maaltijd aan tafel of gaan jullie liever heerlijk 
hangen (loungen) op de bank. Matsertip: bereid jullie bezoek 
voor, neem foto’s van de ruimte en een plattegrond met maten 
mee, dan zorgen wij voor een heerlijke kop koffie / thee.

WELKOM BIJ ONS, MET OF ZONDER AFSPRAAK

SALE

Stelton Hoop Serveerschaal + Serveerbestek van € 132,90       
            voor €99,90

Hoe leuk is het om jezelf te verrassen, zie https://matser.nl/
product-categorie/sale/

B&B Italia Charles is een eerbetoon aan het ontwerp van de 
jaren ‘50 en ‘60. De naam verwijst duidelijk naar Charles Eames, 
de Amerikaanse ontwerper, architect en filmregisseur die altijd 
volhield dat ‘The details are not the details.’ 

               _ Ontworpen in 1997  door Antonio Citterio

Vernoemd naar de koraalformatie is de Atoll, het nieuwe 
modulaire zitsysteem van B&B Italia.

    _ Ontworpen in 2018 door Antonio Citterio

De B&B Italia Naviglio bankcollectie bestaat uit een gebogen, 
lineaire, chaise longue en ottomane-elementen die samen een 
visuele dialoog tussen vorm en structuur uitdrukken. 

               _ Ontworpen in 2020 door Yabu Pushelberg

STELTON ZOMERACTIE

SALE


