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6701 AS Wageningen
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www.matser.nl

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

ZOMERTOER BIJ MATSER

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 en een fijne zomer,
Het Matser team

Te beginnen bij een van onze sterke Hollandse merken; Pastoe, 
bijzondere kasten met alle mogelijkheden om je eigen draai er 
aan te geven onder het motto “The Storage Of Your Life”.  Wij 
hebben natuurljk onze favoriete kasten in huis gehaald en volgens 
onze smaak samengesteld. Dat is wat wij eigenlijk het allerleukste 
vinden en waar we onze klanten ook bij aanmoedigen, maak je 
eigen kast, uniek en bevestig daarmee jouw vertrouwen dat jij iets 
moois in huis haalt. 

Ons team is bijzonder betrokken bij het merk Pastoe maar ook bij 
jullie als klant, dat is onze grootste meerwaarde, de persoonlijke 
aanmoediging voor mooi interieur resultaat.

WELKOM BIJ ONS, MET OF ZONDER AFSPRAAK

ZOMERVOORDEEL

Pastoe Vision - Het systeem met de meeste mogelijkheden. 
Met losse elementen kun je Vision combineren tot een speelse 
compositie aan de wand. Door rompen samen te voegen tot een 
geheel kun je een dressoir of tv-meubel samenstellen.

Pastoe A’dammer Twist - Met de geribbelde roldeur is de 
A’dammer een Dutch Design Klassieker. In 2016 is de kast 90 
graden gedraaid en op een stalen frame gezet, de A’dammer Twist. 
Leverbaar in 16 verschillende maten en 30 kleuren.

Pastoe Vision Boxes - Door open en gesloten rompen goed 
te combineren ontstaat er een speelse compositie die smaak 
geeft aan de ruimte. De Pastoe Boxes zijn slechts 9 mm dik en 
opgebouwd met een modern en onzichtbaar kliksysteem.

Pastoe L-Maze - De L-serie is de robuuste klassieker met kap en 
plint. Je kunt de kast in 7 hoogte-en breedtematen componeren 
en invullen met laden, deuren en kleppen. Maak jouw L-Maze extra 
persoonlijk door te kiezen voor een afwijkende kleur binnenin.

Pastoe Landscape - Landscape kun je helemaal naar wens 
samenstellen en wordt gekenmerkt door een speels karakter met 
zijn rompen tussen de bladen. Speel met fineren, kleuren, open 
vakken en indelingen. 

Op onze website hebben we weer een bijzondere collectie, 
speciaal geprijsde meubels, karpetten en verlichting staan. 
Continu wordt de SALE bijgewerkt en aangevuld. Een heel
groot voordeel van een Zomervoordeel artikel is dat je het zelf 
kunt ophalen of het snel kan worden geleverd. 
Hoe leuk is het om jezelf te verrassen?!


