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

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

Wil je een goed interieuradvies of een ontwerp voor bij jou 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

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

Tot ziens in onze prachtige winkel,
Het Matser team

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

Andersen    S3 en S8 kasten
    15% korting 
Leolux    Mayon Bank & Mayuro Fauteuil 
     Promotieprijzen Senso Leer
Leolux    Bank Flint
    promotieprijs
Leolux     Volare fauteuil
    Aantrekkelijke prijzen

Comfort, zachtheid en een uitnodigende uitstraling, dat zijn 
de klassieke kenmerken van een lounge fauteuil. Maar om echt 
fantastisch te zijn, moet een fauteuil meer bieden dan alleen de 
standaardelementen. Bij Matser hebben we deze expertise 
gecombineerd met een diepgaande kennis van onze uitgebreide 
fauteuil collectie, bekleding, kleuren en materialen om jullie de 
perfecte lounge fauteuil te adviseren, die geschikt is als uniek stuk 
of als aantrekkelijke aanvulling op uw meubels. In de winkel tonen 
wij jullie onze interieurverhalen, tot snel ;) 

Sinds 1892 passie voor eigentijdse interieurs!

WELKOM

                Openingstijden: 

di t/m vr 10.00 - 17.30 uur
zaterdag  10.00 - 17.00 uur
zondag  13.00 - 17.00 uur *
* Iedere 1e en 3e zondag vd maand 

De Hal stoelen van Jasper Morrison hebben een eigentijdse 
interpretatie van de multifunctionele kuipstoel in 
overeenstemming met zijn filosofie van ‘supernormaal’ design. Meer 
dan een dozijn verschillende onderstellen kunnen gecombineerd 
worden met een polypropyleen schelp zonder armleggers of met 
geïntegreerde armleggers, met een multiplex schelp of met een 
volledig gecapitonneerde schelp, zoals hier bij ons gefotografeerd 
in combinatie met een supernormale deense tafel, onze collega 
Liesbeth benoemde dit als de perfecte combi van NU.

BACK TO OFFICE, het model EA217 is de bureaudraaistoel uit de 
Soft Pad Group van Charles en Ray Eames. De statige uitstraling 
maakt deze bijzonder geschikt voor het thuis kantoor. Het 
buitengewone comfort van de stoel is te danken aan de zachte 
bekleding en aan het kantelmechanisme, dat op het gewicht van 
de gebruiker kan worden afgesteld.

De voorjaars sneeuw in combinatie met de verwarming een paar 
graden lager, dan verlang je naar een heerlijk warme wollen plaid 
voor op de bank. Bijvoorbeeld dit mooie plaid van Elvang of een uit 
onze collectie.

Ondanks zijn ruime afmetingen houdt de Slow Chair van Ronan 
en Erwan Bouroullec een lichte en sobere stijl dankzij de gebreide 
en doorzichtige hightech bekleding en de elegante contouren. De 
Slow Chair is leverbaar in verschillende kleuren met bijpassende 
kussens.

ONZE INTERIEURVERHALEN


