
“like” ons op

D e  H A P P Y @ H O M E  c o l l e c t i e  i s  v e r k r i j g b a a r  b i j :

Bezoek onze website 
www.happyathome.nl

en bestel via onze webshop 
wanneer het jou uitkomt!

Deaumain  
eetkamertafel, vanaf

579,-
Zoals afgebeeld 190 x 100 cm in Pampas Grey 649,- 

Ricardo 
armstoel in stof Calabria

189,-
Leverbaar in 4 kleuren

antraciet cognac lever petrol
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SNEL
LEVERBAAR

deze stoel is

 3

Deaumain
buffetkast, 160 cm breed
van 1499,-

voor 1399,-
SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

Deaumain eetkamertafel 160 x 90 cm 579,-  
• 190 x 100 cm 649,-  •  220 x 100 cm 799,- 
uitschuifbare tafel 160/220 x 100 cm 999,-  •  190/250 x 100 cm 1099,-
Ricardo armstoel op wielen, in stof Calabria petrol, antraciet, lever of cognac 189,-
 Deaumain buffetkast, 2 schuifdeuren, 2 deuren en 3 laden, 160 cm breed van 1499,- voor 1399,-
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3  



Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!
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Mika* 
hanglamp, ø 50 cm

249,-
*  In deze armatuur passen lampen 

van energieklassen: A++ t/m E

1   Coiba tv-dressoir in Tibet grey,  
•  1 klep, 2 niches, 130 cm 499,-  
•  1 klep, 2 niches, 160 cm 599,-  
•  1 klep, 1 lade, 2 niches 699,- 
Meerpijs hout- en accentkleur naar keuze 50,-

2   Coiba boekenkast in Tibet Grey, 1 lade, 10 niches, 90 cm breed 899,-  
Meerprijs houtkleur naar keuze 50,-

3   Caen ruime 3-zits met longchair rechts of links plaatsbaar,  
in stof vanaf 999,-  •  zoals afgebeeld in luxe stof Orlando 1049,- 
•  2-zits vanaf 599,-  •  3-zits vanaf 799,- 
•  3-zits met longchair en ottomane vanaf 1499,- 
•  hoofdsteun vanaf 99,-  •  bijpassende fauteuil vanaf 449,-  
•  bijpassende poef vanaf 299,-

4   Coiba bergkast in Tibet grey, 1 deur, 2 laden, 7 niches,  
100 cm breed 1199,-  
Meerprijs houtkleur naar keuze 100,-

5   Coiba eetkamertafel in Tibet Grey, vanaf 699,- 
•  170 x 105 cm in Tibet grey 699,-  
•  200 x 105 cm in Tibet grey 799,-  
•  230 x 105 cm in Tibet Grey 899,-  
Meerprijs houtkleur naar keuze 50,-  •  ook verkijgbaar als uitschuiftafel

6   Marcella eetkamerstoel in stof Talamanca licht grijs  
of coffee mix, met RVS spinpoot of vintage swingframe 149,-

7   Coiba highboard, 2 deuren, 2 laden, 7 niches, led-verlichting 140 cm 
breed, zoals afgebeeld in Tibet grey met accenten in antraciet 1299,- 
Meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 100,-
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SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

deze stoel is

SNEL
LEVERBAAR

deze lamp is

Marcella eetkamerstoel 
in stof Talamanca

149,-
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Coiba  
eetkamertafel, vanaf

699,-
Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel

 5



 3

 1

 4

Caen
ruime 3-zits met longchair rechts of links 
plaatsbaar, in stof vanaf

999,-
Zoals afgebeeld in luxe stof Orlando 1049,-

Movie* 
vloerlamp, hoogte 154 cm

279,-
*  In deze armatuur passen  

enkel LED lampen

Mika* 
hanglamp, ø 50 cm

249,-

Reunion karpet, 
handgeweven, 50% katoen en 50% jute

229,-

Honeycomb 
spiegel, 120 x 93 cm

249,-

Coiba tv-dressoir, 
130 cm breed  

499,-

Coiba, het                               
programma met eindeloze keuzes:
Het Coiba-programma combineert robuust Acacia-hout met gelakte 
MDF elementen.  Keuzemogelijkheden staan bij dit programma centraal: 
kies uit maar liefst 8 kleuren hout en 2 lak-accentkleuren! Diverse 
meubelen worden geleverd inclusief led-verlichting. De tv-dressoirs 
en lowboard zijn voorzien van een handig kabel managementsysteem.

SNEL
LEVERBAAR

deze bank is

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is
SNEL
LEVERBAAR

deze 
spiegel is SNEL

LEVERBAAR

deze lamp is

SNEL
LEVERBAAR

dit karpet is

Ajay 
bijzettafel, met zwart metalen 
frame en koperkleurig blad

99,-
Ook verkrijgbaar met koperkleurig 
frame en blad in zwart



1   Zirano luxe en comfortabele 2-zits in stof vanaf 799,- 
Zoals afgebeeld in stof Savannah met elektrisch verstelbare  
relaxfunctie 1449,-

2   Roos bijzettafel, in oranje, wit of taupe,  
set van 2: klein 40 cm en groot 50 cm 79,-

3   Caen ruime 3-zits met longchair rechts of links plaatsbaar,  
in stof vanaf 999,-  •  zoals afgebeeld in luxe stof Orlando 1049,- 
•  2-zits vanaf 599,-  •  3-zits vanaf 799,- 
•  3-zits met longchair en ottomane vanaf 1499,- 
•  hoofdsteun vanaf 99,-  •  bijpassende fauteuil vanaf 449,-  
•  bijpassende poef vanaf 299,-

Zirano luxe en comfortabele 2-zits
in stof vanaf     

                  799,-
Zoals afgebeeld in stof Savannah met  
elektrisch verstelbare relaxfunctie 1449,-
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Caen ruime 3-zits met longchair
links en rechts plaatsbaar, 
in stof vanaf

999,-
Zoals afgebeeld in luxe stof Orlando 1049,-

Sapporo* 
vloerlamp, hoogte 160 cm

179,-
*  In deze armatuur passen lampen 

van energieklassen: A++ t/m E

optioneel elektrisch 
verstelbare zitting

SNEL
LEVERBAAR

deze bank is



Comfortabel zitten voor een                -prijs 

4    Sydney comfortabele bank, verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting 
•  2-zits in stof vanaf 799,-  •  2-zits verstelbaar in stof vanaf 849,- 
•  3-zits in stof vanaf 899,-  •  3-zits verstelbaar in stof vanaf 949,- 
•   2,5-zits met ottomane links of rechts vanaf 1598,-  •  met verstelbare 

zitting vanaf 1648,-  •  hoofdsteun vanaf 99,-
  Verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren

5   Mumbai bijzettafel, metalen frame en blad in Kikarhout 
•  hoogte 40 cm 69,- •  hoogte 50 cm 79,-  

6   Albury ruime 3-zits met ottomane links of rechts in stof  
van 1099,- voor 999,- Zoals afgebeeld in luxe stof Calabria 1199,- 
•  hoofdsteun in stof vanaf 99,-
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Sydney comfortabele 2-zits

in stof vanaf 799,-
Zoals afgebeeld 2,5-zits met ottomane links of 
rechts in luxe stof Calabria 1698,-

Sapporo* 
vloerlamp, hoogte 160 cm

179,-

Marlow* 
vloerlamp, hoogte 161 cm

299,-
*  In deze armatuur passen 

lampen van energieklassen:  
A++ t/m E

hoofdsteun
per stuk vanaf 

99,-

hoofdsteun
per stuk vanaf 99,-

 6 Albury ruime 3-zits met ottomane
links en rechts, in stof 
van 1099,-

voor 999,-
Zoals afgebeeld in luxe stof Calabria 1199,-



Bezoek onze nieuwe website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!

1   Eger salontafel, 1 keerbare lade, 4 niches, 125 x 60 cm 549,-
2   Eger hoektafel, 1 keerbare lade, 55 x 55 cm 299,-
3   Eger tv-dressoir, 1 klep, 2 niches, 140 cm breed van 499,- voor 399,-
4   Notta 2-zits small (202 cm) in stof vanaf 849,-   

Zoals afgebeeld in luxe stof Monta met verstelbare zitting 999,-
5   Eger boekenkast, 1 lade, 8 niches, 70 cm breed 599,-
6   Eger eetkamertafel 190 x 100 cm 649,-  •  150 x 90 cm 549,-
7   Silvia eetkamerstoel, in stof vanaf 169,-  •  in leder vanaf 239,- 

SNEL LEVERBAAR: met RVS swingframe in combinatie lederlook Tatra  
antraciet met stof Calabria in de kleuren lever, petrol, geel, cognac,  
groen of antraciet 169,-

8   Eger bergkast, 1 deur, 3 keerbare laden, 6 niches, LED-verlichting,  
100 cm breed 1199,-

9   Eger dressoir, 2 deuren, 3 laden, 3 niches 
•  220 cm breed van 999,- voor 899,- 
•  180 cm van 899,- voor 799,-

Eger salontafel 
125 x 60 cm breed       549,- Eger tv-dressoir, 

140 cm 
van 499,-

voor 399,-
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Eger  
eetkamertafel met Ceraflex tafelblad

vanaf 549,-
Zoals afgebeeld  
190 x 100 cm 649,-

SNEL
LEVERBAAR

deze stoel is

LED 
verlichting

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

deze tafel is

Silvia eetkamerstoel 
in stof vanaf

169,-
Zoals afgebeeld met RVS swingframe  
in combinatie lederlook Tatra met  
stof Calabria 169,-
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Ceraflex is massief 4 mm natuurlijk composiet, bestaande uit speciaal cement, 
silica-zand, calcium hydroxide en cellulose vezels.

niet 
absorberend kleurecht

makkelijk schoon 
te maken

hitte
bestendig brandwerend

150ºC
BS 476



Kussen
per stuk vanaf 14,99

Be Seen
vaas, hoogte 36 cm

59,99

Eger dressoir, 
180 cm breed  
van 899,-

voor 799,-
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Notta 2-zits small (202 cm)
in stof vanaf

849,-
Zoals afgebeeld in luxe stof Monta  
met verstelbare zitting 999,-

verstelbare zitting
optioneel 

keerbare laden

Eger, warm en ambachtelijk 
Het programma Eger combineert karaktervol en warm Acaciahout met gelakte 
MDF-elementen in Vulcano antraciet. De kanten en hoeken van de meubelen zijn 
op handmatige wijze bewerkt, waardoor een ambachtelijk en robuust uiterlijk 
ontstaat. Met de keerbare laden van het programma Eger is het mogelijk 
om zelf een eigen accent te leggen. Aan één kant zijn de laden uitgevoerd in 
Acaciahout en de andere kant is afgewerkt in de kleur antraciet.

Mori* 
vloerlamp, hoogte 158 cm

279,-
*  In deze armatuur passen lampen 

van energieklassen: A++ t/m E

Mori* 
tafellamp, hoogte 50 cm

119,-
*  In deze armatuur passen lampen 

van energieklassen: A++ t/m E

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is



D e  H A P P Y @ H O M E  c o l l e c t i e  i s  v e r k r i j g b a a r  b i j :

“like” ons op

1   Borneo buffetkast, 2 glasdeuren, 2 deuren, 3 laden, 
160 cm breed, led-verlichting van 1599,- voor 1499,-

2   Borneo eetkamertafel,  
•  160 x 90 cm 549,-  
•  190 x 90 cm 599,-   
•  220 x 200 cm 699,- 
Uitschuiftafel 160/210 x 100 cm 999,-

3   Padoa eetkamerstoel in lederlook Tatra zwart,  
brique, groen of mosterd 129,-

4   Borneo dressoir,  
•  2 deuren, 3 laden, 190 cm van 899,- voor 799,-  
•  4 deuren, 2 laden, 225 cm van 999,- voor 899,-
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Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!

Borneo  
eetkamertafel, vanaf

549,-
Zoals afgebeeld 190 x 90 cm 599,- 

Padoa 
eetkamerstoel in lederlook Tatra

129,-

Borneo buffetkast,  
160 cm
van 1599,-

voor 1499,-
 1

 2  3

 4 Borneo dressoir, 225 cm
van 999,-

 899,-voor

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

deze tafel is

SNEL
LEVERBAAR

dit meubel is

SNEL
LEVERBAAR

deze stoel is


