
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 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 
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: mat-
ser_interieur en facebook

Tot ziens in onze prachtige winkel,
Team Matser

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

Fredericia 	 	 	 Calmo	bank
	 	 	 	 20%	korting
Gelderland	 	 	 Herstoffeer	actie
	 	 	 	 20%	korting	op	herstoffering
Interlübke	 	 	 Just	Cube	Bold
	 	 	 	 speciale	prijs
Leolux	   Caruzzo	poef
    Gratis	Poef	 
Leolux    Mayon	bank
    16% korting in Senso 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, 2e + 3e zondag in december

SFEERVOLLE DESIGNICONEN

December, de maand om je eigen huis te verrijken met bijzondere 
tijdloze designiconen. Zoals de Little Petra sofa en de fauteuil, de 
Wulff fauteuil en de Tired Man fauteuil; meubels bekleed met echte 
schapenvacht, comfortabel en warm!
Gecombineerd met een duurzame houten kerstboom van Lovi, 
versierd met je eigen kerstballen of lampjes. Zet daarbij een 
oplaadbaar lampje als decoratie op een mooie gedekte tafel of op 
een plek in jouw huis waar nog net dat extra beetje sfeer nodig is. 
Mooie stijlvolle ingrediënten voor een warme decembermaand, 
samen thuis en stilstaan bij verdrietige en mooie momenten.

MATSERMEMBER ACTIE: de Little Petra’s, Wulff en Tired Man -20%, 
Lovi kerstbomen - 10% en alle oplaadbare lampjes -10%, alleen uit 
voorraad OP=OP.

AGENDA

4 december 2022 - KOOPZONDAG 

10 + 11  december  2022 - MATSERMEMBER WEEKEND

13.00	-	17.00	uur

10.00	-	17.00	uur	+	13.00	-	17.00	uur

Zaterdag 10 december + Zondag 11 december zijn jullie allemaal van 
harte welkom in onze winkel. 

Wij vieren dit weekend onze passie: het maken van mooie interieurs!

• Speciaal voor jullie als Matsermember hebben we een selectie van 
Showroommeubels met hele hoge kortingen!

• Zaterdag  Event: “de Kunst van Opbergen”,  Claudia Luscher, de expert 
van Interlübke kasten, is er de hele dag voor alle ins en outs.

• Actie Montana kasten, bij een bestelling 15% korting.
• Ook dit hele weekend geven wij antwoorden op al jullie interieurvragen.

Natuurlijk zorgen wij dit weekend voor heerlijke taartjes, speciaal voor 
ons gebakken door Goed-Gevoed.

18 december 2022 - KOOPZONDAG 

13.00	-	17.00	uur

WELKOM

@tradition Wulff en Little Petra inclusief poef, 20% korting OP=OP!

@tradition Little Petra sofa,  20% korting OP=OP!

Bylassen Tired Man inclusief poef, 20% korting OP=OP!

Voorraad oplaadbare lampen, 10% korting OP=OP!

Lovi kerstbomen en meer..., 10% korting OP=OP!


