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Plantsoen 60

6701 AS Wageningen
info@matser.nl
www.matser.nl

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

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

Tot ziens in onze prachtige winkel,
Team Matser

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

&Tradition   AJ7
     120th anniversary edition
Andersen    S3 en S8 kasten
    15% korting 
Leolux    Mayon Bank & Mayuro Fauteuil 
     Promotieprijzen Senso Leer
Leolux    Bank Flint
    promotieprijs
Leolux     Volare fauteuil
    Aantrekkelijke prijzen

De laatste dagen krijgt de natuur meer en meer kleur. Als je bij ons 
in de winkel komt dan zie je dat wij kleur ook belangrijk vinden. We 
horen regelmatig dat onze (nieuwe) bezoekers worden verrast: 
“wat leuk dat jullie kleur in o.a. de meubels gebruiken en dat het 
niet alleen grijs of beige is”.

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 

OP Z’N PAASBEST!

2e PAASDAG GEOPEND 
van 11:00 tot 17:00

Om de vijftigste verjaardag van Gaetano Pesce’s UP5 (Big Mama) 
te vieren, heeft B&B Italia zijn kledingkast tot nieuwe effen kleuren 
geopend: oranjerood - marineblauw - petrol groen - smaragdgroen 
- kardemon. Er is ook een speciale editie voor de 50e verjaardag: 
gestreept beige/petrol groen, die verwijsd naar het originele 
kleurenpalet uit 1969.

Ontdek het eindeloze comfort van Leolux Mayon & Mayuro

De stijlvolle comfortbank Mayon en fauteuil Mayuro van Christian 
Werner zijn heel aantrekkelijk geprijst. 
Want als je NU kiest voor een van de vele kleuren Senso-leer, 
profiteer je van een uiterst scherpe actieprijs! 

ACTIE - LEOLUX MAYON & MAYURO

Balders Hage is een nieuwe kijk op het hoogpolige vloerkleed uit 
de jaren 60 van Ingrid Dessau. Deze vernieuwde versie is 
ontworpen door Kasthall’s ontwerpster Gunilla Lagerhem Ullberg. 
Ze transformeerde het geweven hoogpolige vloerkleed in het 
iconische ‘Moss-ontwerp’, een met de hand getuft vloerkleed van 
wol en linnen.


