
“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 :

Lekker wonen voor een leuke prijs

Notta 3-zits in stof vanaf1049,-

1   Notta 3-zits inclusief verstelbare hoofdsteunen, in stof Miami mint 1049,-  
• Meerpijs verstelbare zittingen 100,- • Verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen

2   Coiba buffetkast in Tibet grey, 2 glasdeuren, 1 deur, 3 laden, 3 niches, 160 cm breed 1799,- 
• Meerpijs hout- en accentkleur naar keuze 100,-

3  Coiba wandplank in Tibet grey, 3 niches 120 cm breed 169,- 
4  Gina bijzettafel, metaal antraciet, blad in glas, ø 66 cm 249,- 
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Zebra
karpet, 100% wol,

160 x 230 cm

329,-

Marie
bijzettafel, set van 2
hoogte 40 en 50 cm

199,-

verstel bare 
hoofdsteunen

optioneel verstel bare 
zitting



1     Sydney ruime hoekbank verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting 
• 2,5-zits met longchair links of rechts, in stof vanaf 1548,-  
• met verstelbare zitting vanaf 1598,- • zoals afgebeeld in luxe stof  
Maison 1648,- • hoofdsteun vanaf 109,- • Verkrijgbaar in stof en leder,  
in verschillende kleuren en opstellingen

2   Mallorca bergkast, 2 deuren, 2 keerbare manden, 5 niches,  
120 cm breed 1199,-

3   Harlem bijzettafel, houten onderstel, metalen blad, hoogte 41 cm 79,-
4   Mallorca tv-dressoir  

• 1 keerbare lade, 4 niches, 120 cm van 449,- voor 399,- 
• 2 keerbare laden, 2 niches, 145 cm van 549,- voor 499,- 
• 2 keerbare laden, 5 niches, 180 cm van 649,- voor 599,-

5   Mallorca dressoir 
• 2 deuren, 3 keerbare laden, 155 cm van 899,- voor 799,- 
• 4 deuren, 2 keerbare laden, 180 cm van 999,- voor 899,- 
• 4 deuren, 2 keerbare laden, 225 cm van 1099,- voor 999,-

6   Mallorca eetkamertafel, 160 x 90 cm 599,- • 180 x 90 cm 649,-  
• 210 x 100 cm 749,- • uitschuifbare tafel, 160/210 x 100 cm 899,-  
• 190/240 x 100 cm 999,-

7   Sofie eetkamerstoel, in stof vanaf 189,- • met handgreep vanaf 199,- 
Sono eetkamerstoel, in leder vanaf 269,- • met handgreep vanaf 279,-

8   Mallorca buffetkast, 2 glasdeuren, 2 deuren, 3 keerbare manden, led-
verlichting 1799,-keerbare laden

SNEL
leverbaar

dit meubel is
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optioneel verstel bare 
zitting

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

Norman 
kussen, 30 x 50 cm

19,99

Memphis
bijzettafel met

blad in spiegelglas,
hoogte 45 cm

99,-

Sydney 
2,5-zits met longchair

in stof vanaf

1548,-

Hamilton 
karpet 230 x 160 cm

349,-

Mallorca tv-dressoir, 180 cm van 649,- voor

599,-



keerbare laden

SNEL
leverbaar

dit meubel is
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1     Sydney ruime hoekbank verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting 
• 2,5-zits met longchair links of rechts, in stof vanaf 1548,-  
• met verstelbare zitting vanaf 1598,- • zoals afgebeeld in luxe stof  
Maison 1648,- • hoofdsteun vanaf 109,- • Verkrijgbaar in stof en leder,  
in verschillende kleuren en opstellingen

2   Mallorca bergkast, 2 deuren, 2 keerbare manden, 5 niches,  
120 cm breed 1199,-

3   Harlem bijzettafel, houten onderstel, metalen blad, hoogte 41 cm 79,-
4   Mallorca tv-dressoir  

• 1 keerbare lade, 4 niches, 120 cm van 449,- voor 399,- 
• 2 keerbare laden, 2 niches, 145 cm van 549,- voor 499,- 
• 2 keerbare laden, 5 niches, 180 cm van 649,- voor 599,-

5   Mallorca dressoir 
• 2 deuren, 3 keerbare laden, 155 cm van 899,- voor 799,- 
• 4 deuren, 2 keerbare laden, 180 cm van 999,- voor 899,- 
• 4 deuren, 2 keerbare laden, 225 cm van 1099,- voor 999,-

6   Mallorca eetkamertafel, 160 x 90 cm 599,- • 180 x 90 cm 649,-  
• 210 x 100 cm 749,- • uitschuifbare tafel, 160/210 x 100 cm 899,-  
• 190/240 x 100 cm 999,-

7   Sofie eetkamerstoel, in stof vanaf 189,- • met handgreep vanaf 199,- 
Sono eetkamerstoel, in leder vanaf 269,- • met handgreep vanaf 279,-

8   Mallorca buffetkast, 2 glasdeuren, 2 deuren, 3 keerbare manden, led-
verlichting 1799,-

SNEL
leverbaar

dit meubel is

2

Rennes 
hangklok, 

hoogte 47 cm

99,-

* In deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E

Fan* 
vloerlamp 
173 cm

279,- 6
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SNEL
leverbaar

deze tafel is

Mallorca 
eetkamertafel

vanaf 599,-

Sofie 
eetkamerstoel 
in stof vanaf

189,-
Hamilton 

karpet 230 x 160 cm

349,-

Fox
hoogte 23 cm

39,99

Programma Mallorca
•  Acaciahout in de kleur Wagon Grey, gecombineerd met wit MDF
• Omkeerbare laden, keuze uit rotan of wit gelakt

Mallorca 

dressoir, 

225 cm van 1099,- 

voor

999,-



SNEL
leverbaar

deze stoel is

SNEL
leverbaar

deze tafel is
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1   Ajezi eetkamertafel 190 x 100 cm 699,- • 220 x 100 cm 799,-
2   Silvia eetkamerstoel, in stof vanaf 179,- • in leder vanaf 249,- • Zoals afgebeeld met zwart metalen frame, in stof vanaf 199,- • in leder vanaf 269,- 

SNEL LEVERBAAR: met RVS swingframe in combinatie lederlook Tatra antraciet met stof Calabria in de kleuren lever, petrol, geel, cognac, groen of antraciet 179,-
3   Ajezi boekenkast, 1 lade, 5 niches, LED-verlichting, 155 cm hoog 699,-
4  Ajezi tv-dressoir, 1 klep, 2 niches, LED-verlichting, 150 cm breed 549,- • 180 cm breed 649,-
5  Ajezi wandplank, 120 cm breed 179,-
6   Milton multifunctionele bank, inclusief verstelbare hoofdsteunen, verkrijgbaar met of zonder lounge functie • 2,5-zits in stof vanaf 949,-  • 3-zits in stof vanaf 999,-  

• 2,5-zits met lounge-functie in stof vanaf 999,- • 2,5-zits met longchair, opbergbox en lounge-functie in stof groep 1 vanaf 1499,- voor 1299,-
7  Ajezi salontafel, 60 x 100 cm met draaibaar blad 449,-
8  Ajezi bergkast, 4 deuren, 1 lade, 1 niche, 110 cm breed 1199,-

kies je onderstel

Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!
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8Milton 

2,5-zits met longchair, 

opbergbox en lounge-

functie in stof groep 1

vanaf 1499,- voor

1299,-

Programma Ajezi
• Karaktervol Kikarhout met metalen elementen
• Doorlopende houtnerf in de fronten van deuren en laden
•  Kastmeubelen en tafels zijn voorzien van 
designonderstel len en strak vormgegeven grepen

verstel bare 
hoofdsteunen

optioneel met opbergbox 
en lounge-functie

4

verkrijgbaar in antraciet , 
cognac, lever of petrol

Ajezi 
tv-dressoir, 150 cm

549,-

Diverse kussen 
per stuk vanaf

19,99

Statue 
object, hout, 

hoogte 40 cm

59,99

SNEL
leverbaar

deze stoel is

5

Ricardo eetkamerstoel  in stof vanaf 199,-voor

189,-



Rick*
vloerlamp, 

170 cm hoog

229,-

Albury 

3-zits met ottomane 

in stof van 1199,-

voor

1099,-
1 

2 
5

6

7

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

1   Albury ruime 3-zits met ottomane links of rechts in stof van 1199,-  
voor 1099,- • zoals afgebeeld in stof Monta geel 1299,-  
• hoofdsteun in stof vanaf 109,-  

2  Mallorca salontafel, 2 keerbare laden, 1 niche, 120 x 70 cm 499,-
3   Mallorca buffetkast, 2 glasdeuren, 2 deuren, 3 keerbare laden, 

led-verlichting 1799,- 
4  Mallorca boekenkast, 2 keerbare laden, 4 niches, 190 cm hoog 549,- 
5   Paris fauteuil manueel verstelbaar in stof vanaf 1199,-  

• in leder vanaf 1499,-  
• elektrisch verstelbaar in stof vanaf 1699,- • in leder vanaf 1999,-  
• met “sta-op-hulp” in stof vanaf 1999,- • in leder vanaf 2299,-  
• Verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren

6   Cartagena fauteuil manueel verstelbaar in stof vanaf 1199,-  
• in leder vanaf 1499,-  
• elektrisch verstelbaar in stof vanaf 1699,- • in leder vanaf 1999,-  
• met “sta-op-hulp” in stof vanaf 1999,- • in leder vanaf 2299,-  
• Verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren

7  Selina plantentafel, hoogte 55 cm 29,99 • hoogte 75 cm 39,99
8   Zirano 2-zits in stof vanaf 849,- • met relaxfunctie vanaf 1449,-  

• zoals afgebeeld 2-zits in stof Orlando met elektrisch verstelbare 
relaxfunctie 1499,- • Verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende  
kleuren en opstellingen

* In deze armatuur passen LED-lampen van energie klassen: A++ t/m A

Wind
karpet, 100% wol

160 x 230 cm

249,-

Noemi
vaas, hoogte 31 cm

34,99

Paris 
fauteuil, manueel verstelbaar

in stof vanaf

1199,-

Cartagena 
fauteuil, manueel verstelbaar

in stof vanaf

1199,-

Beetle
schilderij, 90 x 90 cm

149,-
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optioneel elektrisch verstel bare relaxfunctie

Zirano 
2-zits in stof vanaf

849,-
8 

Sean*
vloerlamp,

160 cm hoog

349,-

led-verlichting

keerbare laden
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2 
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Bekijk onze folder ook  
in de app Alle Folders!

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 :

Silvia eetkamerstoel in stof vanaf

179,-

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave H@H 03-2017, aanbiedingen gelden van 15 mei t/m 02 juli 2017.

Lekker wonen voor een leuke prijs

1    Coiba eetkamertafel in Tibet Grey, vanaf 749,- • 170 x 105 cm vanaf 749,-  
• 200 x 105 cm vanaf 849,- • 230 x 105 cm vanaf 949,- • meerprijs hout-  
en accentkleur naar keuze 50,- • ook verkijgbaar als uitschuiftafel

2   Silvia eetkamerstoel, in stof vanaf 179,- • Silvio in leder vanaf 249,- 
SNEL LEVERBAAR: met RVS swingframe in combinatie lederlook  
Tatra antraciet met stof Calabria in de kleuren lever, petrol, geel,  
cognac, groen of antraciet 179,-

3   Coiba dressoir in Tibet grey, 2 deuren, 3 laden, 3 niches  
• 190 cm breed 1099,- • 225 cm breed 1299,-  
• Meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 100,-

zwart metaal 
design

RVS vierpoot vintage vierkant

 Kies je onderstel1

  Kies je bekleding2

meer dan 300 stofmogelijkheden en kleuren en 
meer dan 40 lederkleuren en -kwaliteiten

RVS vierkant

&chairs 
 choices 


