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Plantsoen 60
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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 interieur collectie 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

Fredericia 	 	 	 Calmo	bank
	 	 	 	 20%	korting
Gelderland	 	 	 Herstorfeer	actie
	 	 	 	 20%	korting	op	herstorfering
Interlübke	 	 	 Just	Cube	Bold
	 	 	 	 speciale	prijs
Leolux	   Caruzzo	poef
    Gratis	Poef	 
Leolux    Mayon	bank
    16% korting in Senzo leer
Leolux	   Mayuro	fauteuil
    16% korting in Senso leer 
Vitra    Hal	fauteuil
    Gratis Poef
Vitra    Stoelen
    koop 6 stoelen, 6e stoel gratis

    

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

DE KUNST VAN HET OPBERGEN

Stijl. Functie. Kleur. Persoonlijkheid. Verschillende kast	keuzes	voor 
verschillende ruimtes. Onze collectie kastsystemen zijn met zorg 
samengesteld en vakkundig gemaakt. Kasten die mooi	oud	worden. 
Voor het opbergen van de kleine en grote dingen die voor jullie 
belangrijk zijn.

Een introductie van 3	geselecteerde	kasten merken die behoren tot 
onze design wereld en herkenbaar zijn door hun verfijnde details:

AGENDA
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

Interlübke is een Duits design merk dat al sinds 1937 is 
gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van hoogwaardige 
kastsystemen. De collectie bestaat uit verschillende stijlvolle 
dressoirs, wandmeubels en kledingkasten die met gebruik van de 
beste materialen tot stand komen en door gerenommeerde en getal-
enteerde designers zijn ontworpen. Kenmerkend aan alle kastsyste-
men van Interlübke zijn de vele op	maat mogelijkheden.

4 december 2022 - KOOPZONDAG 

10 december  2022 - EVENT  “de Kunst van Opbergen”

13.00	-	17.00	uur

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

WELKOM

Het familiebedrijf Montana	Furniture biedt al sinds 1982 
gepersonaliseerde opbergoplossingen. Het Deense high-end 
meubelbedrijf werd opgericht door Peter J. Lassen, die ook het 
modulaire Montana System ontwierp. Het Montana System geeft je 
eindeloze	mogelijkheden; met 36 basismodules, 4 dieptes en 42 
kleur afwerkingen kun je een kast creëren zoals jij dat wilt.
Het systeem is gemaakt van 12 mm MDF. In 2019 is het Montana-sys-
teem gecertificeerd met het EU Ecolabel, hierdoor is het een du-
urzaam	meubilair van hoge	kwaliteit dat veilig is voor zowel het 
milieu als het klimaat in huis.

Pastoe, het Nederlandse merk uit 1913, heeft zich helemaal toege-
legd op kasten, onder het motto; “The	Storage	Of	Your	Life”. 
Bijzondere kasten met alle mogelijkheden om je eigen smaak toe te 
voegen. De kast is van jou en een beetje van Pastoe. Op deze manier 
zijn al de Pastoe kasten uniek. Styling en kwaliteit zijn de ondersc-
heidende eigenschappen van een Pastoe meubel.

Wij ontwerpen jullie eigen gepersonaliseerde kastensysteem. Zater-
dag	10	december organiseren wij het EVENT	“de	Kunst	van	Opber-
gen”.	
Claudia	Luscher, de professionele expert van Interlübke, ontwerpt 
en vertelt je alles over de Interlübke	kasten.
Liesbeth	van	Dronkelaar en Kayla	Mulder van het Matserteam ont-
werpen voor jullie kleurrijke Montana kasten.
Marije	Wesselink en Gert	Doornebal	van het Matserteam zijn er om 
alle Pastoe ontwerpvragen te beantwoorden..
Als je je aanmeldt via ontwerp@matser.nl dan plannen we de 
afspraak voor je in. Spontaan binnenlopen kan natuurlijk ook, altijd 
welkom!

VOORAANKONDIGING

Vitra stoelen, bij aankoop van 6 stoelen de 6e stoel gratis

Vitra Hal fauteuil, bij aankoop nu gratis poef

ACTIE

De Lovi kerstbomen zijn weer binnen, in alle kleuren en maten!


