“like” ons op

Lekker wonen voor een leuke prijs

Notta
2-zits
in stof va
naf

3

949,-

2

verstelbare
hoofdsteunen
1

Marie
bijzettafel, set van 2
hoogte 40 en 50 cm

199,-

4

optioneel verstelbare
zitting

Zebra
karpet, 100% wol,
160 x 230 cm

329,-

1 	Notta 2-zits inclusief verstelbare hoofdsteunen, in stof vanaf 949,- • 3-zits vanaf 1049,• Meerprijs verstelbare zittingen 100,- • Verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen
2 	Coiba buffetkast in Tibet grey, 210 cm hoog, 160 cm breed 1799,• Meerpijs hout- en accentkleur naar keuze 100,3 Coiba wandplank in Tibet grey, 120 cm breed 169,4 Gina bijzettafel, metaal antraciet, blad in glas, ø 66 cm 249,-

De HAPPY@HOME collectie is verkrijgbaar bij:

Glasgow

wandklok,
84 cm breed

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

149,-

1

Brooklyn
lowboard, 210 cm breed

899,-

Programma Brooklyn

Eikenhout met metalen elementen
Natuurlijke dieptewerking door gerborsteld eikenfineer
Deuren en laden voorzien van soft-close systeem

•

2

•
•

Brooklyn
tv-rek, 210 cm

499,-

Brooklyn
hoektafel, 50 x 50 cm

249,-

Brigitte

vaas,
hoogte 40 cm

59,99

1 Brooklyn lowboard, led-verlichting, 170 cm breed 799,• 210 cm breed 899,2 Brooklyn tv-rek, 170 cm breed 399,- • 210 cm breed 499,3 	York 3,5-zits in stof vanaf 1149,- (excl. hoofdsteun) • zoals afgebeeld
in mikroleder Corsica 1449,- • hoofdsteun in stof vanaf 69,• Verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen
4 Plus bijzettafel, set van 2, 55 en 44 cm hoog 279,5 Brooklyn highboard, led-verlichting, 140 cm breed 1299,6 Brooklyn boekenkast, 190 cm hoog 699,-

Dino Donny

7 	Eefje eetkamerstoel, inclusief pocketvering, in stof Kibo, verkrijgbaar

object,
hoogte 21 cm

29,99

in antraciet, cognac, taupe, licht grijs, groen of sky blue 159,6

8 Brooklyn dressoir, 180 cm breed 899,• 210 cm breed 999,- • 240 cm breed 1299,-

Food Joint

schilderij,
104 x 74 cm

York
3,5-zits in
stof
vanaf

129,-

1149,(excl. hoo

fdsteun)

5

4

Indigo karpet,
230 x 160 cm, 100% wol

399,-

Eefje
eetkamerstoel, in stof Kibo
7

159,-

Simon*

tafellamp,
hoogte 45 cm

149,-

Brooklyn
dressoir, 180 cm
8

899,-

verkrijgbaar in de kleuren:
Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

* In deze armatuur passen lampen van energieklassen A++ t/mE

3

1

2

&

chairs
choices

Programma Mallorca

1 Kies je onderstel

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

•

zwart metaal
design

RVS vierpoot

vintage vierkant

RVS vierkant

•

2 Kies je bekleding
meer dan 300 stofmogelijkheden en kleuren
en meer dan 40 lederkleuren en -kwaliteiten

object Fish,
46 x 41 cm

39,99

Sheila windlicht,
hoogte 25 cm

29,99

5

keerbare laden

Mallorca
dressoir, 225 cm
van 1099,- voor

999,-

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

keerbare laden

4

 allorca buffetkast, led-verlichting, 155 cm 1799,1 M
2 	Mallorca eetkamertafel 160 x 90 cm 599,- • 180 x 90 cm 649,• 210 x 100 cm 749,- • uitschuifbare tafel 160/220 x 100 cm 899,• 190/250 x 100 cm 999,3 	Silvia eetkamerstoel, in stof vanaf 179,- • Silvio eetkamerstoel in leder

3

Silvia
eetkame
rstoel in
lederlook
Tatra antr
aciet
met stof
Calabria
vanaf 17
9,- voo
r

159,-

4
5

6

7

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 van 179,- voor 159,	Mallorca tv-dressoir, 120 cm breed 449,- • 145 cm breed 549,• 180 cm breed 649,	Mallorca dressoir, 155 cm breed van 899,- voor 799,• 180 cm breed van 999,- voor 899,• 225 cm breed van 1099,- voor 999,Albury ruime 3-zits met ottomane links of rechts in stof van 1199,voor 1099,- • zoals afgebeeld in luxe stof Calabria 1299,• hoofdsteun in stof vanaf 109,	Mallorca vitrinekast, led-verlichting, 110 cm breed 1199,-

7

Albur
3-zits me y
t ottoman
e
in stof va
n 1199,-

voor

6

1099,-

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Simon*

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

Mira bijzettafel,

vloerlamp,
hoogte 160 cm

verstelbare
hoofdsteunen

249,-

Milt
2,5-zits m on
et
opbergbo longchair,
x en lo
functie, in ungestof
vanaf 14
99,- voo

set van 2
40 cm en 50 cm

1399,-

r

99,-

1

optioneel met opbergbox
en lounge-functie
1 	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 1399,2 	Paris fauteuil, manueel verstelbaar in stof vanaf 1199,- • in leder vanaf 1499,- • elektrisch verstelbaar in stof vanaf 1699,• Verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren
3 Cartagena fauteuil manueel verstelbaar in stof vanaf 1199,- • in leder vanaf 1499,- • elektrisch verstelbaar in stof vanaf 1699,• met “sta-op-hulp” in stof vanaf 1999,- • Verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren
4 	Hazelton luxe bank, met of zonder elektrisch verstelbare relaxfunctie • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren • 2,5-zits vanaf 949,• 2,5-zits met ottomane vanaf 1899,- • optioneel: elektrische relaxfunctie 300,- per zitting • optioneel: pocketvering en/of USB-connector
• Kijk voor de volledige informatie op www.happyathome.nl
5 	Sydney bank, verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting • 2,5-zits met ottomane in stof vanaf 1698,• zoals afgebeeld 2,5-zits met ottomane in luxe stof Calabria 1798,- (excl. hoofdsteun) • hoofdsteun in stof vanaf 109,-

Cartagena
fauteuil, manueel verstelbaar,
in stof vanaf
3
2

Paris
fauteuil, manueel verstelbaar,
in stof vanaf

1199,-

Kussens

diverse afmetingen,
vanaf

11,99

optioneel elektrisch verstelbaar

1199,-

Hazelton ane
et ottom
2,5-zits m anaf
in stof v

1899,verstelbare hoofdsteunen

Runway karpet,
230 x 160 cm, 100% wol

optioneel elektrisch verstelbare zitting

249,-

Sydney
2,5-zits met ottomane
links of rechts in stof vanaf

1698,(excl. hoofdsteun)

5

hoofdsteun
in stof vanaf

109,-

optioneel verstelbare zitting
Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

* Deze armatuur bevat led-verlichting van energieklassen A++ t/m E
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“like” ons op

Lekker wonen voor een leuke prijs

Ricardo
eetkame
rstoel in
stof Cala
bria van
199,-

voor

179,3

1

verkrijgbaar in de kleuren:

Coiba
eetkamertafel 170 x 105 cm
vanaf 749,- voor

699,-

1 	Coiba eetkamertafel in Acaciahout Tibet Grey, 170 x 105 cm vanaf 749,- voor 699,- • 200 x 105 cm vanaf 849,- voor 799,• 230 x 105 cm vanaf 949,- voor 899,- • meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 50,- • ook verkrijgbaar als uitschuiftafel
2 	Coiba boekenkast in Acaciahout Tibet Grey, 175 cm hoog, vanaf 549,- • meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 50,3 	Ricardo eetkamerstoel in stof Calabria, op wielen, verkrijgbaar in antraciet, cognac, lever of petrol van 199,- voor 179,-

De HAPPY@HOME collectie is verkrijgbaar bij:

Bekijk onze folder ook
in de app Alle Folders!

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave H@H 06-2017, aanbiedingen gelden van 04 december 2017 t/m 01 januari 2018.
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