
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 mak-
en 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: mat-
ser_interieur en facebook

Tot ziens in onze prachtige winkel,
Team Matser

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

&Tradition   Wulff fauteuil 
    Nu met gratis poef
Fredericia 	 	 	 Calmo	bank
    20% korting
Gerderland    Herstorfeer	actie
    20% korting op herstorfering
Leolux    Caruzzo pouf
    Gratis Pouf  
Leolux    Mayon	bank
    16% korting in Senzo leer
Leolux    Mayuro	fauteuil
    16% korting in Senso leer 
Muuto     In	situ	bank
    20% korting

    

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

LICHT IN DE RUIMTE 

NIEUW IN ONZE WINKEL

Nu de wintertijd is ingegaan brengen wij meer tijd binnenshuis door 
en hebben we behoefte aan sfeervol	licht om de donkere dagen op 
te fleuren, waarbij we alert zijn op het energieverbruik.  Wij gaan jul-
lie juist nu adviseren hoe je met de	aanwezige	lichtpunten het  licht 
kan optimaliseren. Is de ruimte zo ingericht dat het licht op de juiste 
plek komt met de sfeer die we daar willen hebben?

Wij organiseren 2 vrijdagen in november een inspirerende lezing 
met het thema  “Licht	in	de	ruimte”. Hierin gaat Ariënne Matser, 
interieurarchitect, kort in op de beleving van de ruimte met haar 
inrichting, om vervolgens over het licht (dag-, en kunstlicht), de 
positie van het licht en de keuze van het juiste	armatuur te hebben. 

Event “Licht in de ruimte”; vrijdag 11 en 25 november om 10.00 
-11.00 uur & 16.00 - 17.00 uur.
Als je je aanmeldt via ontwerp@matser.nl dan houden we een stoel 
voor jou vrij. Spontaan	binnenlopen kan natuurlijk ook, jullie zijn 
altijd welkom!

ACTIE

AGENDA

Leolux - Enna Bank, ook als fauteuil, loveseat, divan leverbaar

6  november 2022 - KOOPZONDAG 

11 november 2022 - EVENT  “licht in de ruimte”

13.00 - 17.00 uur

10.00 - 11.00 uur 
16.00 - 17.00 uur
aanmelden via ontwerp@matser.nl of loop spontaan binnen

Belux - Diogenes staande lamp, 4 stuks op voorraad met 15% extra 
korting; 2x grijs-goud, 2x grafiet op=op. NIEUWPRIJS €1755,-

Leolux - Mayon bank in leersoort SENSO scherpe actieprijs(-16%)

Interlübke - Intaro garderobekast, ontwerp je eigen kast

Metaform - Curves-D sidetable, in diverse materiaalkleuren leverbaar

Stelton - Take away dienblad, van €139,- VOOR € 89,95 op=op

20  november 2022 - KOOPZONDAG 

25 november 2022 - EVENT  “licht in de ruimte”

13.00 - 17.00 uur

10.00 - 11.00 uur 
16.00 - 17.00 uur
aanmelden via ontwerp@matser.nl of loop spontaan binnen

WELKOM


