
MATTHIJS

MARNIX

WALTER

Garant Nederland-2020. Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.  
Geldig binnen 2 weken na verspreiding folder.

optimaal zitcomfort

plezierig wonen
  begint nu!

Zitgroep Matthijs
Zitgroep Matthijs is standaard voorzien van interieurvering en aan u de keuze tussen medium en hard zitcomfort.  
De zitdiepte is traploos te verstellen tot maar liefst 8 cm en in meerdere zithoogtes verkrijgbaar.
Zitgroep Matthijs heeft 2 rughoogtes en is te combineren met een bijbehorende fauteuil. (zie afbeelding hieronder)

Prijs voorbeeld
2-zits bank in stof, lage rug.
vanaf € 1236,-

2-zits bank in leder, lage rug.
vanaf € 1599,-

Hoekbank Walter
Deze moderne hoekbank is naar eigen wens samen te stellen  
en zelfs leverbaar met relaxmechanisme.

Prijs hoekbank vaste uitvoering 

€ 1795,-
meerprijs elektrisch verstelbaar € 495,- 

MARIJN

Deze zeer comfortabele relaxfauteuil is standaard voorzien van twee motoren:  
één voor de voetensteun en één voor de rugleuning.
Door de standaard aanwezige oplaadbare accu kunt u zelf bepalen waar de fauteuil  
komt te staan. Deze fauteuil is leverbaar in 3 maten namelijk:  
small, medium en large zodat deze fauteuil geschikt is voor zowel grote als kleine mensen.  

In stof leverbaar vanaf  € 1669,-  en in leer leverbaar vanaf  € 1835,-

Matthijs fauteuils
Wilt u een bijpassende fauteuil 
met hoge, midden of lage rug? 
Matthijs geeft u de keuze.
Leverbaar in vele uitvoeringen: 
stof, leer of een combinatie hier-
van. Ook meerdere zithoogtes en 
zitdieptes verkrijgbaar.

Prijs fauteuil laag in leder

vanaf € 1097,-

Pieterse Wonen & Slapen
Noordelijke Achterweg 58-79a   |   4424 EG Wemeldinge

0113 - 621296   |   pieterse-wonen.nl

Openingstijden
maandag  gesloten
dinsdag 09.00 -  17.30 uur
woensdag 09.00 -  17.30 uur
donderdag 09.00 -  17.30 uur
vrijdag  09.00 -  20.00 uur
zaterdag  10.00 -  16.00 uur



6
Naar welke bank bent u op zoek?
Opstelling: keuze uit 1-zits, 2-zits, 2,5-zits, 3-zits, chaise longue en allerlei hoek- en tussenelementen,
waarmee u eindeloos kunt combineren.

Welke armleuning
vindt u het mooist?
Keuze uit wel 12 verschillende
leuningen.
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Hoe wilt u zitten?
Bepaal zelf uw gewenste zithoogte en zitdiepte. Ook keuze in hardheid van de zit- en rugkussens.

Zitdiepte Zithoogte

lage rug   -   dichte plint lage rug   -   open plint
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Welke kleur spreekt u aan?
Welke bekleding en kleur spreken u het meeste aan?
Volop keuze uit mooie leder- en stofsoorten in diverse kleuren.
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hoge rug   -   open plinthoge rug   -   dichte plint

stappen naar uw bank...

Welke uitvoering kiest u?
Hoge of lage kussens,
een extra hoofdsteun?
Bank met plint of zonder plint?
Aan u de keuze.

Zitcomfort
Medium, hard of interieurvering?
Aan u de keuze.
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Bankenconcept
                        het Origineel

Een op-en-top Hollandse kwaliteitsbank naar eigen wens 

en smaak samen te stellen. In het handige stappenplan 

komen alle opties langs waarmee u een goede indruk 

krijgt wat er zoal mogelijk is.

Er zijn zeer veel keuzemogelijkheden om zelf uw ideale 

bankopstelling samen te stellen, van een 2-zits bank tot 

een longchair-combinatie of hoekbank in diverse maten. 

Daarbij heeft u keuze uit wel 12 armleuningen,  

verschillende zitdieptes en zithoogtes, keuze in zitcomfort 

en in rugcomfort. Een hoofdsteun behoort ook tot de 

mogelijkheden. Tevens kunt u aangeven of u een dichte 

plint onder uw bank wilt of liever een open plint.

Hoekbank als opstelling met relaxfuncties 
incl. 5 hoofdverstellingen

Hol landse kwaliteitsbank
   naar eigen wens en smaak

€ 3259,-   

verkrijgbaar
 vanaf  € 3069,-

Enkele voorbeelden...

Nederlands ambacht...


