
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   Wul�  fauteuil 
    nu met gratis poef
&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

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

WARM DE HERFST IN 

GEREALISEERD INTERIEUR

TEXTIEL IN ONZE WINKEL - o.a. de plaids van Elvang Denemarken.

Dit najaar gaan we ons misschien op een andere manier voorberei-
den op het binnen zijn. De binnentemperatuur zal lager zijn en we 
zullen waarschijnlijk een dikkere trui aantrekken of een heerlijk wol-
len plaid omslaan. In onze showroom hebben we een paar mooie 
buitengewone comfortabele warme fauteuils met of zonder de 
voetenbank. De voetenbank en de fauteuil zijn helemaal op elkaar 
afgestemd en houden je beide lekker op temperatuur vanwege het 
schapenvel!

Een unieke vormentaal kan net zoals zachte materialen ook een 
warm en vertrouwd gevoel geven. De nieuwe tafel Dew van Arco, 
ontworpen door Sabine Marcelis, is hiervan een mooi voorbeeld. 
De combinatie van zowel simpele organische en geometrische 
vormen, die beide terug te vinden zijn in deze tafel en het overige 
werk van Sabine, zorgen voor een uitnodigende en vertrouwde tast-
bare ervaring. “De rondingen nodigen uit tot interactie. Mensen 
willen de warmte van het hout voelen.” 

Dew - Tafel  - Arco - Sabine Marcelis, zoals hier bij ons gepresenteerd in de showroom.

Tired Man - Fauteuil - By Lassen

WELKOM

ACTIE

Wul�  - fauteuil - &tradition, NU met gratis poef! 

Flint - bank - Leolux, PROMOTIEPRIJS in de stof  Varese of Mondo!


