
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

Ovada eetkamertafel Ø 130 cm rond van 999,- voor 899,- • 200 x 100 cm van 999,- voor 899,-  
• 230 x 100 cm van 1099,- voor 999,- • 250 x 100 cm van 1199,- voor 1099,-
Brooklyn dressette, 150 cm breed 1199,-
Eefje eetkamerstoel, in stof Kibo van 159,- voor 149,-

 

Lekker wonen voor een leuke prijs

verkrijgbaar in de kleuren:

S@le
Eefje eetkamerstoel, in stof Kibo van 159,- voor

149,-

S@le
Ovada eetkamertafel 

Ø 130 cm rond 

van 999,- voor

899,-



Ruby Crowned
schilderij, 
60 x 90 cm 129,-

Bird of Paradise 
schilderij, 60 x 90 cm

129,-

Programma Brooklyn
• Eikenhout met metalen elementen 
• Natuurlijke dieptewerking door geborsteld eikenfineer 
• Deuren en laden voorzien van soft-close systeem

Brooklyn tv-rek, 
210 cm breed 

549,-
170 cm breed 449,-

•

Brooklyn
boekenkast, 190 cm hoog 
van 699,- voor

599,-

Diverse kussens
vanaf 21,99

Spirit 
mand, hoogte 31 cm
vanaf 35,99

210 cm breed van 1099,- voor 999,- • 240 cm breed van 1299,- voor 1199,-

Lekker wonen voor een leuke prijs

S@le
Brooklyn

dressoir, 180 cm

van 999,- voor

899,-



Laurelle
eetkamerstoel 

van 159,- voor

149,-

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

•

verkrijgbaar in antraciet 
taupe of mosterd

170 cm breed van 799,- voor 699,-

York 3,5-zits in stof vanaf 1149,- (excl. hoofdsteun) • zoals afgebeeld in microleder  
Corsica 1449,- (excl. hoofdsteun) • loveseat in stof vanaf 649,- • zoals afgebeeld in 
microleder Corsica 899,-  hoofdsteun in stof vanaf 79,- • verkrijgbaar in stof en leder, 
in verschillende kleuren en opstellingen

York 
3,5-zits, in stof vanaf

1149,-
(excl. hoofdsteun)

Brooklyn salontafel, 
60 x 120 cm

399,-

S@le
Brooklyn

highboard, 140 cm breed

van 1299,- voor

1199,-

S@le
Brooklyn lowboard, 210 cm breedvan 899,- voor

799,-



 Sydney verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting 
• 2,5-zits arm rechts, hoekelement, 2,5-zits arm links, in stof vanaf 2397,- (excl. hoofdsteun) • met verstelbare zitting vanaf 2497,- (excl. hoofdsteun) 
• zoals afgebeeld in stof Lady 2547,- (excl. hoofdsteun) • hoofdsteun vanaf 119,- • verkrijgbaar in stof en leder in verschillende opstellingen

Sydney 
hoekopstelling 
in stof vanaf

2397,- 
(excl. hoofdsteun)

draaibaar

 Redlake draaifauteuil in stof van 599,- voor 549,-  • verkrijgbaar met draaivoet in RVS of zwart metaal

Diverse kussens 
vanaf 14,99

Hoofdsteun
in stof vanaf 119,-

Lekker wonen voor een leuke prijs

S@le
Redlake 

draaifauteuil, in stof 

van 599,- voor

549,-



Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

York 
3,5-zits, 

in stof vanaf

1149,- 
(excl. hoofdsteun)

York
loveseat, in stof vanaf

649,-

 Laval bank verkrijgbaar in stof en leder, 
in verschillende kleuren en opstellingen 

• hoogwaardig zitcomfort met Supreme Foam 
• 2,5-zits in stof van 899,- voor 799,- 

• optioneel pocketvering 100,-

 York 3,5-zits in stof vanaf 1149,- (excl. hoofdsteun)
• zoals afgebeeld in microleder Corsica 1449,- (excl. hoofdsteun) • hoofdsteun in stof 
vanaf 79,- • loveseat in stof vanaf 649,- • zoals afgebeeld in microleder Corsica (excl. 
hoofdsteun) 899,- • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen

S@le
Laval 

2,5-zits, in stof 

van 899,- voor

799,-



led-verlichting
Coiba vitrine, 
200 cm hoog
van 1399,- voor

1299,-

Native mand, 
hoogte 31 cm 35,99
hoogte 21 cm 25,99

Waterlelies 
wanddecoratie,
130 cm breed 

149,-

Oryan* vloerlamp,
hoogte 160 cm 
199,-

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

Lekker wonen voor een leuke prijs

verkrijgbaar in antraciet 
lichtblauw of taupe

Luke 
eetkamerstoel,

 in lederlook Tatra

139,-

190 cm breed van 1199,-  voor 1099,- 

S@le
Coiba dressoir, 225 cm breed van 1399,- voor

1299,-

Programma Coiba
•  Robuust Acacia-hout met gelakte MDF elementen 
•  T V-dressoirs en lowboard zijn voorzien van een handig 
kabel managementsysteem

Coiba eetkamertafel in Tibet Grey
• 170 x 105 cm van 799,- voor 749,- 
• 200 x 105 cm van 899,- voor 849,- 
• 230 x 105 cm van 999,- voor 949,-  
•  Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel 

van 1199,- voor 1099,-



led-verlichting

Coiba buffetkast, 
210 cm hoog

van 1899,- voor

1699,-

Silvia 
eetkamerstoel
in stof vanaf

189,-

S@le
Coiba 

eetkamertafel ovaal

170 x 105 cm

van 799,- voor

749,-

160 cm breed van 699,-  voor 649,- • 190 cm breed 799,-  voor 749,-

Stel je eigen 
stoel samen

&chairs 
 choices 

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

S@le
Coiba tv-dressoir, 130 cm breed van 599,- voor

549,-

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Coiba eetkamertafel in Tibet Grey
• 170 x 105 cm van 799,- voor 749,- 
• 200 x 105 cm van 899,- voor 849,- 
• 230 x 105 cm van 999,- voor 949,-  
•  Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel 

van 1199,- voor 1099,-



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 :
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optioneel 
verstel bare zitting

verstel bare 
hoofdsteunen

Bezoek onze website 
www.happyathome.nl

en bestel via onze webshop 
wanneer het jou uitkomt!Lekker wonen voor een leuke prijs

 

Notta bank verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting  
• zoals afgebeeld 3-zits met longchair in luxe stof Toba 1999,-  
• meerprijs verstelbare zitting 100,-
Brooklyn boekenkast, 190 cm hoog van 699,- voor 599,-
Brooklyn dressoir 
• 180 cm breed van 999,- voor 899,-  
• 210 cm breed van 1099,- voor 999,-  
• 240 cm breed van 1299,- voor 1199,-

S@le
Notta 

3-zits met longchair 

in stof vanaf

1899,-


