Lekker wonen voor een leuke prijs
Brooklyn
boekenkast, 190 cm hoog

699,-

3

2

Mount
e en
t ottoman
3-zits me stof vanaf
in
longchair
1

1699,-

1 Mount 3-zits met ottomane rechts en longchair links in stof vanaf 1699,• zoals afgebeeld in stof Savannah groen 1799,- • hoofdsteun in stof vanaf 119,2 Brooklyn tv-rek, 170 cm breed 449,- • 210 cm breed 549,3 Brooklyn boekenkast, 190 cm hoog 699,-

De HAPPY@HOME collectie is verkrijgbaar bij:

“like” ons op

Hanglamp Leah*
hoogte 155 cm
279,-

LEDverlichting

1

90°

Eifel
rstoel,
a
eetk me annah
av
in stof S - voor
,
9
9
1
van

179,-

90°

2

Janella
lowboard,
150 cm breed

Wanddecoratie Rikky
metaal,
121 x 54 cm 129,-

699,-

Wanddecoratie
Spring Butterflies
67 x 97 cm 39,99
1 	
Janella dressette met LED-verlichting,
150 cm breed van 1399,- voor 1299,2 Eifel eetkamerstoel met draaibaar frame en gaspomp, in stof Savannah groen,
charcoal of skyblue van 199,- voor 179,3 	
Janella eetkamertafel, 180 x 100 cm van 999,- voor 899,• 210 x 100 cm van 1149,- voor 999,- • 240 x 100 cm van 1299,voor 1199,- • ook verkrijgbaar als uitschuiftafel 190/250 x 100 cm 1499,4 	
Janella dressoir • 180 cm breed van 999,- voor 899,- • 210 cm breed
van 1199,- voor 1099,- • 240 cm breed van 1399,- voor 1299,-

5

LED-verlichting
* In deze armatuur passen LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

5 	
Janella lowboard, 150 cm breed 699,- • 180 cm breed 799,6 	
Janella salontafel met draaibaar bovenblad, 70 x 70 cm 499,-
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Janella m
240 c
dressoir, ,- voor
9
van 139

Janella
eetkame
r ta
180 x 10 fel,
0 cm
van 999
,- voor

4

Tafellamp Leah*
hoogte 43 cm 99,-

1299,-

899,3

Vaas Nikki
hoogte 19 cm 17,99

Kussen Billy
45 x 45 cm
25,99

Programma Janella

• G
 elakt eikenfineer met
zwarte accenten
• Z
 wart metalen frame aan de
buitenkant gepositioneerd
• De
 uren en laden voorzien
van soft-close systeem
J
dressett anella
e, 150 c
m bre
van 139
9,- voor ed

Bijzettafel Dana
set van 2,
hoogte 51 en 41 cm
149,-

LED-verlichting

1299,1

6

Janella
salontafel, 70 x 70 cm

499,-

met draaibaar
bovenblad
Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl
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Hanglamp
Charlie*
breedte 100 cm
379,-

Adra
fauteuil, in stof vanaf

399,-

Vloerlamp Leah*
hoogte 165 cm
179,-

frame in
vintage metaal

1

Vaas Lorna
hoogte 40 cm 29,99
hoogte 27 cm 24,99

Karaf & 4 glazen
glas, hoogte 31 cm
39,99
Wanddecoratie Morocco
107 x 41 cm 169,2

Laval
2,5-zits in
vanaf 89 stof
9,- voor

849,-

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

hoofdsteun, in stof vanaf

Sydney
hoekopstelling, in stof vanaf

119,-

2397,(excl. hoofdsteun)

3

Kijk voor alle opstellingen
en uitgebreide mogelijkheden op
www.happyathome.nl

Albury
e
t ottoman
3-zits me ts in stof
ch
links of re 9,- voor
9
2
vanaf 1

1199,-

4

fdsteun)

(excl. hoo

1 Adra fauteuil met frame in vintage metaal in stof vanaf 399,- • verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren
2 	Laval bank verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen • hoogwaardig zitcomfort met Supreme Foam
• 2,5-zits in stof vanaf 899,-

voor 849,- • optioneel pocketvering 100,-

3 Sydney verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting • 2,5-zits arm rechts, hoekelement en 2,5-zits arm links, in stof vanaf 2397,• 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 kleuren en opstellingen
4 	Albury ruime 3-zits met ottomane links of rechts in stofgroep 1 vanaf 1299,-

voor 1199,- (excl. hoofdsteun)

• zoals afgebeeld in stof Calabria 1399,- • hoofdsteun in stof vanaf 119,-

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Schilderij Banana Leafs
set van 2, 48 x 98 cm
179,-

Coiba
eetkamertafel
200 x 105 cm

899,-

1

2

3

Collin
rstoel,
eetkame
h
ld Englis
in stof O
r
o
o
,- v
van 129

119,-

1 	
Coiba dressoir met LED-verlichting,
• 160 cm breed 1099,-

voor 999,• 225 cm breed van 1399,- voor 1199,• 190 cm breed van 1199,-

Vaas Layla
hoogte 37 cm
22,99
Vaas Avery
hoogte 32 cm
29,99

2 	Coiba eetkamertafel,
• 170 x 105 cm 799,- • 200 x 105 cm 899,- • 230 x 105 cm 999,-

Wandspiegel
Smile
100 x 38 cm
159,-

• Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel 190/240 x 105 cm 1199,3 	
Collin eetkamerstoel, met vintage metalen swingframe, in stof
Old English van 129,-

voor 119,-

5

voor 1199,Bruce fauteuil met memory foam, in stof vanaf 299,- voor 249,• bijpassende poef, in stof vanaf 129,- voor 119,-

6

Coiba boekenkast met LED-verlichting, 75 cm breed 999,-

7

Coiba tv-dressoir

4

Coiba vitrine met LED-verlichting, 100 cm breed van 1399,-

voor 499,voor 599,• 190 cm breed van 799,- voor 699,• 130 cm breed van 599,-

Co
tv-dresso iba
ir, 160 c
m
breed
van 699
,- voor

599,-

• 160 cm breed van 699,8

Bruce eetkamerstoel met memory foam, in stof
vanaf 159,-

voor 149,-

• set armleuningen optioneel 40,-

7

4
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Co
vitrine, 1 iba
00
van 139 cm breed
9,- voor

1199,-

Coiba
boekenkast
75 cm breed

6

999,LEDverlichting

Bruce
fauteuil, in stof
van 299,- voor

249,-

5

LEDverlichting

incl. memory foam

Programma Coiba

• R
 obuust Acacia-hout met gelakte MDF elementen
• T V-dressoirs en lowboard zijn voorzien van een
handig kabel managementsysteem
set armleuningen
optioneel

Co
dressoir, iba
225
van 139 cm breed
9,- voor
1

1199,-

8

Bruce
eetkamerstoel, in stof
van 159,- voor

incl. memory foam

149,-

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Samos

stof
3-zits, in
9,- voor
vanaf 99

899,-

1

standaard poot

1

designpoot
100,- meerprijs

Samos 3-zits verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen • zoals afgebeeld in microvezelstof Secilia
(stofgroep 1) van 999,-

voor 899,-

(exclusief designpoot) • bijpassende poef vanaf 349,-

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

De HAPPY@HOME collectie is verkrijgbaar bij:

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave H@H 03-2019, aanbiedingen gelden van 27.05 t/m 07.07.2019.
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