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OKTOBER ACTIE - DEENSE BANKEN

Nu de herfstdagen zich hebben aangediend, krijg je zin om met een warme 
kop thee in een lekker ������������������ te kruipen en naar goede 
verhalen te luisteren of een boek te lezen, met de juiste �����������
����������.  
 
De maand oktober is de WOONMAAND, alles op orde maken voor een �����
�����������. Wij hebben onze winkel al sfeervol ingericht en voor jullie 
een paar mooie passende acties samengesteld; twee ������������� van 
de merken Fredericia en Muuto bieden we deze oktober maand aan met 
een grote ����������������
���������	������������������� 

Sinds 1892 passie voor eigentijdse interieurs!

�����������������������������������  In Situ bank - Muuto
zoals hier in onze showroom 

������������������
�  Calmo bank - Fredericia
zoals hier in onze showroom 

Pode - Colla
������������ ���������������������������������������

Zo is er al een Colla 2-zitsbank voor maar €2.875,00

Zondag 2 & 15 Oktober

koopzondag open vanaf 13:00 uur

Vrijdag 14 Oktober

10:00 uur - start cursus
Vier aspecten van uw interieur: Ruimte, Kleur, Meubels en Licht  
door Ariënne Matser Interieurarchitect
Aanmelden via Volksuniversiteit Wageningen Cursuscode: 604

Op alle  ����verlichting in onze winkel ����

GEREALISEERD INTERIEUR

ACTIE

AGENDA

WELKOM

We heten je �������in Wageningen in onze ���	��������, mooie 
����������������waar we met trots de nieuwste trends en meubels 
presenteren! Houd onze ��������in de gaten voor nadere info. Op onze 
www.matser.nl is onze volledige meubel- en verlichting��������� zichtbaar. 
 
Wil je een goed ����������������of een ontwerp voor bij jou thuis? Maak 
dan nu een afspraak. 
Jullie kunnen ons op verschillende ���������bereiken voor het maken van 
een ���	����: 
 
Telefonisch  0317-419007 
Per mail  info@matser.nl 
of via onze contactformulieren op www.matser.nl 
 
Houd ������������� in de gaten en volg ons ook op ��������: 
@���������������� en����������
 
Tot ziens in onze prachtige winkel, 
Team Matser

����� �
Voor het complete overzicht en de voorwaarden zie www.matser.nl 
 
&Tradition ���������������
 nu met gratis poef 
&Tradition ���������������	�
  120th anniversary edition 
Andersen   ����� ���������
 15% korting 
Fredericia �����������
 20% korting 
Leolux ��������	����
 Gratis Pouf  
Leolux ����������
  Promotieprijs 
Leolux �����������������
 Promotieprijs 
Leolux  ����������������
 Aantrekkelijke prijzen 
Muuto ��� ���������
 20 % korting en snelle levering 
Pode ��������������
 Promotieprijs 
Pode ���	����������
 Promotieprijs 
Pode �����������
 Promotieprijs 
Pode ���������
 Promotieprijs 
Pode ����������
 Promotieprijs 
Pode  	���������������
 Promotieprijs 
Pode  	������������
 Promotieprijs 
Pode �����������������
 Promotieprijs

Volg ons op Facebook en Instagram 
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief

                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 

 
 
 


