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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

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

Leolux    Mayon Bank & Mayuro Fauteuil 
     Promotieprijzen Senso Leer
Leolux    Bank Flint
    promotieprijs
Montana   Montana Free Systeem 
    20% Korting
Pode    Pode Spot en Sparkle   
    promotieprijs 
Varier    Gratis voetenbank bij aanschaf van      
     een Peel of Kokon 

VAN BINNENUIT

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

WELKOM BIJ ONS, MET OF ZONDER AFSPRAAK

                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 laatste dagen van september liggen weer achter ons, de herfst 
heeft zijn start gemaakt met de eerste regen en wind. Wisselvallig 
weer in Nederland; Tussen de buien door naar buiten, dan is het 
zo fijn om binnen te zijn als de bui wel komt. Want vanuit jouw 
eigen huis de herfstkleuren zien en een forse najaarsbui is toch 
heerlijk?

Ons geeft het altijd weer iets positiefs, de wisselingen van 
de seizoenen; nieuwe energie en concentratie op het thuis 
interieur. Het huis winterklaar maken, dat kan heel goed met de 
mooie maatkasten van Interlübke. Matser heeft al een hele lange 
relatie met dit mooie Duitse merk. We kunnen met zekerheid ook 
zeggen dat veel klanten (MatserMembers) dit kunnen beamen, 
een Interlübke kast koop je voor het leven en hij gaat ook nog 
eens heel gemakkelijk overal mee naar toe mocht jullie van plan 
zijn om te verhuizen of hem aan de volgende generatie cadeau te 
doen, hoe duurzaam is deze gedachte.

Just Cube Bold - Dressoir 
Het ontwerp van de Just Cube Bold-versie met de expressieve verzonken 
greep is gebaseerd op het kubieke ontwerp van het meubilair.

Just Cube Light - Dressoir 
Duidelijke fronten, bijna onzichtbare lijnen: Just Cube Light is 
verkrijgbaar zonder handvat of met bevestigde handgrepen.

Base Time - Kledingkast 
Het beste bewijs dat minder vaak meer is. Het dagelijkse leven is al 
ingewikkeld genoeg, dus waarom zou je niet alles alledaags laten 
verdwijnen in een mooie kledingkast. Puur uiterlijk, klassieke vorm en dat 
alles in de gebruikelijke Interlübke kwaliteit en eindeloze configuratie.

Grid - Wandkast 
De eenvoudige 9x3x3-regel is van toepassing op het ontwerpen van 
een raster: 3 systeembreedtes en 3 plankdiepten kunnen worden 
gecombineerd met 9 verschillende eindhoogten. Samen met de 
verschillende kleuren modulaire inzetstukken en frontvarianten. Zijn de 
resultaten een groot aantal individuele ontwerpopties.

Mell Time- Kommode 
Mell is een collectie expressieve, vrijstaande meubelen: sidetable, 
lowboards, dressoirs en highboards. Opvallende greeplijsten - in chroom 
of matte lak - vormen een contrast met het delicate spel van gewrichten.  

Lilu - Wanddesign 
Lilu is een individueel wanddesign en vloeroppervlak in een. Dit 
innovatieve product kenmerkt zicht door het samenspel tussen de 
verschillende materiaaldiktes en hun elegante afgeschuinde randen, 
gekoppeld aan een hoogwaardige lakafwerking, met licht en functie, en 
altijd in de beste Interlübke kwaliteit. 

Jorel - Dressoir 
Jorel Dressoir, commode, wandkast, vrijstaande kast, bijna alles is 
mogelijk met dit prachtige systeem. Verschillende maatvoeringen 
kunnen toegepast worden in het Jorel programma. 

Nieuwsgierig naar de royale mogelijkheden van Interlübke? Kom 
dan langs, maak eventueel een afspraak en laat je inspireren en 
adviseren door ons. 
Aanstaand weekend zijn we zondag OPEN vanaf 13.00 uur.


