
Larissa 
eetkamertafel 
160 x 100 cm 

799,-

Lekker wonen voor een leuke prijs

Laurelle 

eetkamerstoel in 

de combinatie lederlook 

Tatra en stof Volterra

139,-

N IEUW!

verkrijgbaar in antraciet , 
mosterd of taupe



Larissa, authentiek en 
natuurlijk warm
Het programma Larissa is vervaardigd uit 
eikenhout en eikenhout fineer. Kenmerkend voor 
deze houtsoort zijn de prachtige nerfvlammen 
en spiegeltekeningen, die de meubelen een 
authentieke en warme uitstraling geven. Het 
strakke, zwart metalen onderstel van de tafels 
en kastmeubelen zorgt voor een eigentijdse en 
ruimtelijke touch. 

1     N IEUW!  Hazelton luxe bank, met of zonder elektrisch verstelbare 
relaxfunctie • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren  
• 2,5-zits vanaf 899,- • optioneel: elektrische relaxfunctie 300,- per 
zitting • 3-zits vanaf 999,- • optioneel: elektrische relaxfunctie 300,- 
per zitting • 2,5-zits met ottomane vanaf 1799,- • met elektrische 
relaxfunctie 2099,- • 3-zits met ottomane vanaf 1899,- • met 
elektrische relaxfunctie 2199,- • optioneel: pocketvering • optioneel: 
USB connector (uitsluitend in combinatie met elektrische relaxfunctie)  
Zoals afgebeeld in stof Orlando met elektrisch verstelbare  
relaxfunctie 2349,-

2     Larissa salontafel in Cigar Brown, 80 x 80 cm 299,-
3     Larissa highboard in Cigar Brown, 4 deuren, 3 niches, led-verlichting, 

110 cm breed 1199,- 
4     Larissa tv-dressoir in Cigar Brown, 1 lade, 1 klep, 1 niche, led-

verlichting, 150 cm 599,- • 180 cm 699,-
5  Multi Triangle karpet, 100% wol 249,-
6     Larissa bartafel, 92 cm hoog, 130 x 90 cm 599,-

7     N IEUW!  Laurelle barstoel, in de combinatie lederlook Tatra en 
stof Volterra, zwart metalen frame, verkijgbaar in de kleuren antraciet, 
mosterd en taupe 159,-

8     Larissa hoektafel in Cigar Brown, 50 x 50 cm 199,-
9     Larissa dressoir, 2 deuren, 3 laden, 180 cm INTRODUCTIEPRIJS  

van 999,- voor 899,- • 3 deuren, 3 laden, 220 cm van 1099,- 
voor 999,-

4 

6

Tony
hanglamp ø 28 cm

69,-
hanglamp ø 60 cm 179,-

In deze armatuur passen  
lampen van energieklassen: 

A++ t/m E

Tony
tafellamp ø 28 cm

69,-

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

7

optioneel elektrisch 
verstel bare zitting

Fox
hoogte 23 cm

39,99

Simplicity
vaas, 

hoogte 47 cm

39,99

   Laurelle 

barstoel in de  

combinatie lederlook  

Tatra en stof Volterra

159,-

N IEUW!
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Hazelton luxe 3-zits met ottomane in stof vanaf1899,-

N IEUW!

led-verlichting

Kussen
45 x 45 cm, vanaf

14,99

Simplicity
vaas, 

hoogte 47 cm

39,99

Domica
vaas, hoogte 32 cm

24,99

Larissa 
hoektafel 50 x 50 cm 

199,-

8

9

   
Larissa dressoir, 

3 deuren, 3 laden,  

220 cm 

INTRODUCTIEPRIJS 

van 1099,- voor

999,-



1 

3 

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.

&chairs 
 choices 

• Verkrijgbaar in stof of leder
•  Keuze uit 4 onderstellen: zwart 

metaal design, RVS vierpoot, 
RVS vierkant of vintage vierkant

kies je onderstel

zwart metaal 
design

RVS vierpoot vintage vierkant RVS vierkant

Stap 3 - Kies je accentkleur

Hout

Stap 2 - Kies je kleur

Stap 1 - Kies je meubel

Lak antracietLak wit

Coiba, het                               
programma met eindeloze keuzes:

 5

led-verlichting

Silvio 
eetkamerstoel
in leder vanaf 

239,-

Coiba 
tv-dressoir, 190 cm 

699,-

Silvia 
eetkamerstoel
in stof vanaf 

169,-



1    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 hout- en accentkleur naar keuze 50,-  
Ook verkijgbaar als uitschuiftafel

2   Silvia eetkamerstoel, in stof vanaf 169,- • Silvio 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,-

3   Coiba dressoir, 2 deuren, 3 laden, 3 niches 
• 190 cm breed, in Tibet grey met accent in antraciet 999,- 
• 225 cm breed, in Tibet grey met accent in antraciet 1199,-

4   Coiba buffetkast, 2 glasdeuren, 1 deur, 3 laden, 3 niches, 160 cm breed 
1699,- • Meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 100,-

5   Coiba tv-dressoir in Tibet grey,  
• 1 klep, 2 niches, 130 cm breed 499,- • 160 cm breed 599,-  
• 1 klep, 1 lade, 2 niches, 190 cm breed 699,-  
Meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 50,-

6   Milton multifunctionele bank, inclusief verstelbare hoofdsteunen,  
verkrijgbaar met of zonder lounge functie • 2,5-zits in stof vanaf 849,-  
• 3-zits in stof vanaf 899,- • 2,5-zits met lounge-functie in stof vanaf 899,-  
• 2,5-zits met longchair, opbergbox en lounge-functie in stof 
INTRODUCTIEPRIJS van 1399,- voor 1199,-

7   Coiba highboard in Tibet grey, 2 deuren, 2 laden, 7 niches, led-verlichting  
140 cm breed 1299,- • Meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 100,-

8   Coiba bijzettafel in Tibet Grey, 50 x 50 cm 249,- • Meerprijs hout- en 
accentkleur naar keuze 50,-

verstel bare 
hoofdsteun

Silvia eetkamerstoelin stof vanaf

169,-

Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!
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 8 optioneel met opbergbox 
en lounge-functie

Milton multifunctionele 2,5-zits met longchair, opbergbox en lounge-functie  in stof INTRODUCTIEPRIJS van 1399,- voor1199,-



Comfortabel zitten 
voor een 

-prijs

optioneel 
  verstel bare  zitting

verstel bare 
hoofdsteun

Notta 
3-zits in stof vanaf

999,-
Adra 

fauteuil in stof vanaf

349,-

1

2

3

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

Albury 

ruime 3-zits met  

ottomane van 1099,-

voor

999,-
4 

5 

6 

7

8 



 Sydney 
Zoals afgebeeld 2,5-zits met 
ottomane in luxe stof Calabria

1698,-9

Afmetingen (b x h x d) zijn circa, exclusief armleuning en  
met een poothoogte van 2,5 cm

Sydney - Je ideale bank in 7 stappen!
 Kies de elementen1  Kies de armleuning3 Kies de zit (FIX of FLEX)2

  Kies de bekleding7 Kies het zitcomfort6

soft - meerdere lagen 
koudschuim

medium -  
met Bonell veren

 Kies het rugkussen4

met inpulling zonder inpulling 44 cm                             46 cm                             

 Kies de poot en daarmee de zithoogte5

laag 
2,5 cm                      

hoog 
4,5 cm

hout hout

rvs rvs

arm 1 
24 cm

arm 2
24 cm

arm 3
16 cmfix flex

1   Notta 3-zits in stof vanaf 999,- 
Zoals afgebeeld in luxe stof Monta met verstelbare zitting 1149,-

2   Movie vloerlamp, hoogte 180 cm 279,- 
• enkel geschikt voor led-lampen van energieklassen A++ t/m E

3   Adra fauteuil met frame in vintage metaal vanaf 349,-  
• verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren

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

5   Borneo buffetkast, 2 glasdeuren, 2 deuren, 3 laden, 160 cm breed, 
led-verlichting 1599,-

6   Carat bijzettafel, metalen onderstel en blad in hout,  
hoogte 50,5 cm 149,-

7   Seychelle karpet, 100% wol, 230 x 160 cm 349,-
8   Adam vloerlamp, hoogte 170 cm 199,-  

• In deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E
9   Marlow vloerlamp, hoogte 161 cm 299,- 

• In deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E 
Mumbai bijzettafel, hoogte 40 cm 69,- • hoogte 50 cm 79,- 
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,- • zoals afgebeeld 2,5-zits met ottomane links of 
rechts in luxe stof calabria 1698,- • hoofdsteun vanaf 99,- • verkrijgbaar 
in stof en leder in verschillende kleuren

meer dan 300 stofmogelijk-
heden en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten



Zirano luxe en comfortabele 2-zits in stof vanaf

799,-

optioneel elektrisch 
verstel bare zitting




