
Matser
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 waar we met trots de nieuwste trends en meubels 
presenteren! Houd onze website in de gaten voor nadere info. Op 
onze www.matser.nl is onze volledige meubel- en verlichtingcollec-
tie 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 staande lamp
     120th anniversary edition
Andersen    S3 en S8 kasten
    15% korting
Leolux    Caruzzo pouf
    Gratis Pouf  
Leolux    Flint bank 
     Promotieprijs
Leolux    Pallone fauteuil
    Promotieprijs
Leolux     Volare fauteuil
    Aantrekkelijke prijzen
Pode    Bibo fauteuil
    Promotieprijs
Pode    Chap fauteuil
    Promotieprijs
Pode    Colla bank
    Promotieprijs
Pode    Fold bank
    Promotieprijs
Pode    Marv bank
    Promotieprijs
Pode    Sparkle fauteuil
    Promotieprijs
Pode    Spot fauteuil
    Promotieprijs
Pode    Transit fauteuil
    Promotieprijs

We zijn weer terug met een geïnspireerde frisse blik en ook trotse 
verwondering van al het moois in onze winkel. 

Na een lange zomer, is het Matser team weer compleet. We hebben 
ons opgeladen voor een nieuw jaar, ieder op zijn unieke manier; 
de mooie vergezichten tijdens het fietsen, spelen met de kids 
op het strand, genieten van zeiltochten of de kleur inspiraties 
van authentieke ruimtes. En als het op de route ligt stoppen we 
natuurlijk altijd even bij Vitra, Weil am Rhein!

Wij zijn er klaar voor om jullie te ontvangen en rond te leiden in 
onze design winkel.

Vanaf a.s. zondag 4 september starten we weer met de 
Koopzondagen; 1e en 3e zondag van de maand!

Sinds 1892 passie voor eigentijdse interieurs!

                Openingstijden: 

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

 

FRISSE BLIK

ACTIE - GRATIS CARUZZO POUF  

SHOWROOMSALE
Hele hoge kortingen en snelle levering!

CLASSIC DESIGN IN ONZE WINKEL - Fritz Hansen: Egg & Swan (100 
anniverasry collection) fauteuils, MC520 kast en Kaiser vloerlamp.

NATUREL DESIGN IN ONZE WINKEL - Kasthall Hägga Bloom karpet,  
HAY Arbour bank & fauteuil, Pilat&Pilat Lutgarde kast.

LIMITED DESIGN IN ONZE WINKEL - Walter Knoll Legends of Carpets 
YungiYungi, Montis Axel bank.

MODERN DESIGN IN ONZE WINKEL - Artifort Soft Facet fauteuil, 
Pastoe Vision V705 kast, &tradition Flowerpot lampen.

CLASSIC DESIGN IN ONZE WINKEL - dk3 Royal System wandkast, Cor 
Jalis fauteuil.

TEAM MATSER + Karin, Marije, Erna, Evert en Carola


