
Echt een superactie en alleen bij Woonvoordeel de Wrede: Boxspring Sunday 
1400 stof mine dolphin 180 (middengrijs). Elektrisch verstelbaar met draadloze 

afstandsbediening. Inclusief: 2 pocketveerboxen, 
2 pocketveermatrassen met 7 

comfortzones en afgedekt met 
koudschuim. Koudschuim 

topmatras, hoofdbord 
en zwevende pootset.

Maten: 160 x 200 cm, 180 x 
200 cm en 180 x 210 cm.

Uit voorraad leverbaar!

WWW.WOONVOORDEELDEWREDE.NL
TRANSPORTWEI 17 • JOURE • TEL.: 0513 416 675

Deze fraaie vitrinekast is van blank gelakt 
mangohout. Het frame en de handvaten 

zijn in zwart metaal uitgevoerd. 
Afmetingen: 115 x 180 x 45 cm.

Uit voorraad leverbaar!

VITRINEKAST 
BORIS

OPRUIMING!OPRUIMING!
ECHTE KORTINGEN TOT WEL 60%

DRAAI/RELAXFAUTEUIL HELSINKI

OP = OP

€  €  495,-495,-NUNU
€  €  895,-895,-NORMAAL
NORMAAL

Deze bijzonder comfortabele zitgroep bestaat uit een 3 zitsbank 
met 2 elektrische relaxelementen voor optimaal zitcomfort. 

De 2-zitsbank is in vaste uitvoering. 
Bekleed met sterke en 

praktische antracietkleurige 
microstof. Een echte prijs 

en comforttopper!

Uit voorraad 
leverbaar!

Een echte op = op 
opruimingsknaller!

Draaibare relaxfauteuil met traploos 
verstelbere rug en voetenbank.

Prijs geldt voor de uitvoering in stof 
Towel antraciet.

In zwart dikleer van 
€ 1.095 voor € 595,-.

Uit voorraad leverbaar!

BOXSPRING SUNDAY 1400

Deze perfect afgewerkte relaxfauteuil 
is eenvoudig elektrisch verstelbaar. Met 
opstahulp voor gemakkelijk in en uitstappen. 
In small, medium en large. In sterke en 
praktische microstof saddle (div. kleuren). 
Duitse topkwaliteit!

Snel leverbaar!

RELAXFAUTEUIL 
KOBLENZ

Eethoektafel met burned 
mango blad en metalen 

frame + 6 stoelen 
bekleed met velours-

stof (div. kleuren).

Uit voorraad 
leverbaar!

EETHOEK ALISSON

OP = OP

€  €  1.195,-1.195,-NUNU
€  €  1.695,-1.695,-NORMAAL

NORMAAL

3- + 2-ZITS MELBOURNE

€  €  1.995,-1.995,-NUNU
€  €  3.445,-3.445,-NORMAAL

NORMAAL

€  €  1.599,-1.599,-NUNU
€  €  2.599,-2.599,-NORMAAL

NORMAAL

€  €  898,-898,-NUNU
€  €  1.598,-1.598,-NORMAAL

NORMAAL

4 stoelen Stripe bekleed met 
hippe veloursstof (div. kleuren) + 
ronde eethoektafel Star 130 cm. 
met massief mangoblad en zwart 
metalen poot.

Uit voorraad leverbaar!

EETHOEK STAR

€  €  698,-698,-
NUNU

€  €  1.098,-
1.098,-

NORMAAL 
NORMAAL 

OP = OP

€  €  149,-149,-
NUNU

€  €  279,-279,-NORMAAL
NORMAAL

2 FAUTEUILS RIVEL HALEN 
= 1 BETALEN
Deze stoere fauteuil 
is bekleed met trendy 
veloursstof Adore in 
de kleuren antraciet 
en copper. Met zwart 
metalen swingframe.

Meeneemprijs!

3 delige tafelset (67 x 67, 53 x 53 cm en 
40 x 40 cm) in zwart “generfd” mango 
met zwart metalen onderstel.

SALONTAFELSET 
BLACK EDITION

OP = OP

€  €  499,-499,-
NU 2 HALEN 
NU 2 HALEN 

= 1 BETALEN
= 1 BETALEN

€  499,- PER STUK
€  499,- PER STUKNORMAAL

NORMAAL

Topkwaliteit pocketveermatras! Dit pocketveermatras is afgedekt 
met koudschuim voor een nog beter ligcomfort. Keuze uit soft, 
medium, stevig en extra stevig. Made in Surhuisterveen. 
Maten: 70/80/90 x 200/210 cm

Snel leverbaar!

2 MATRASSEN HALEN = 1 BETALEN

€  €  598,-598,-
NU  2  HALEN 
NU  2  HALEN 

=  1  BETALEN
=  1  BETALEN

€  598,- PER STUK
€  598,- PER STUKNORMAAL

NORMAAL

€  €  798,-798,-NUNU
€  €  1.198,-1.198,-NORMAAL

NORMAAL

Kwalitatief hoogwaardige hoekcombinatie bekleed met sterk en praktisch 
mixed leder (antraciet of cognac). De zitting is uitgevoerd met binnenvering 

en de rug met koudschuim. Jarenlang zorgeloos zitten dus! Verkrijgbaar 
met eiland links of rechts.

 Snel leverbaar!

HOEKCOMBINATIE BONN COMPLETE 
EETHOEK JUSTIN

Eettafel 220 x 100 in massief 
mangohout met boomstameffect 

en zwarte metalen X-poot. 
Inclusief 6 armstoelen met 

kuipzitting in microstof 
Missouri green.

Uit voorraad 
leverbaar!OP = OP €  €  998,-998,-NUNU

€  €  1.798,-1.798,-NORMAAL
NORMAAL

2-delige salontafelset in massief 
gescheurd hout met zwart 

metalen pootjes. Afmetingen 
tafeltjes: +/- 55 cm.

Uit voorraad leverbaar!

SALONTAFELSET 
FAT TREE

€  €  269,-269,-
NUNU

€  €  398,-398,-NORMAAL
NORMAAL

OP = OP

OP = OP

€  €  895,-895,-NUNU
€  €  1.295,-1.295,-NORMAAL

NORMAAL


