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

Jan Matser: “Wij zijn trots op ons bedrijf en blij dat de know how 
van Berden ons vakmanschap zal versterken. Het unieke Matser 
team kan zich door deze nieuwe stap verder ontwikkelen.” 

Voor meer info over de overname van Matser door Berden, zie onze 
website of vraag ons.

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: 

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

Label     Gustav junior stoel
    6e stoel gratis
Leolux    Mayon bank
    16% korting in Senso leer
Leolux    Mayuro fauteuil
    16% korting in Senso leer 
Vitra    HAL fauteuil
    Gratis Poef
Vitra    Stoelen
    6e stoel gratis
Vitra    Lounge fauteuil met poef
    Cadeau bijzettafel of kruk

Sinds 1892 passie voor eigentijdse interieurs!

                Openingstijden: 

di t/m vr10.00 - 17.30 uur
zaterdag  10.00 - 17.00 uur
zondag * 13.00 - 17.00 uur

2e, 3e, + 4e zondag in januari

DE KRACHT VAN KLEUR

Zijn jullie ook klaar voor het nieuwe jaar? Voor jullie allen een mooi 
kleurrijk jaar gewenst! In januari staat bij ons alles in het teken van 
KLEUR. De natuur heeft bijna al zijn kleur even verloren en daardoor 
is er nu meer zicht en kunnen we verder de wijde wereld in kijken 
en zien we toch mooie zonsopgangen met verrassende kleuren in 
de lucht, het lijkt soms bijna dat we het Noorderlicht zien! 

AGENDA

8 + 15 + 22 januari - KOOPZONDAG

13 januari - vrijdag - DE KRACHT VAN KLEUR  
lezing door Ariënne Matser Interieurarchitect 

10.00 + 16.00 uur in de winkel
reserveer een stoel  via ontwerp@matser.nl of loop spontaan binnen

NIEUWS

Vitra Suita sofa met Nelson lattenbank, wand  Churlish green no. 251

Vitra Lounge fauteuil met poef, nu een bijzettafel of kruk cadeau

Vitra HAL fauteuil nu met gratis poef

CADEAU IDEE

Roros Tweed plaid en kussen en meer cadeau’s in onze winkel!

13.00 - 17.00 uur

Vrijdag 13 januari zal er in de ochtend en middag een lezing zijn 
over kleur in het interieur “De kracht van Kleur”.  Dat kleur een 
positieve invloed heeft op je stemming is inmiddels wel bekend. 
Wij merken aan de reacties van onze klanten dat wij net een stapje 
verder gaan in kleurcombinaties voor het interieur; in de meubels 
of het advies voor een specifieke muurkleur of juist meer in het ver-
stillen van kleur. In deze lezing neemt Ariënne Matser jullie mee in 
de eindeloze kleurrijke wereld, na de lezing is er zeker tijd voor een 
persoonlijke kleurvraag.


