van € 1.748,- voor

€ 1.573,-

kor
t

€ 5.446,-

50%
ing

magazine
zomer 2021

en

tot

Swiss Sense

o.a. 3,5 zits 268x90x79 cm

* De prijs is incl. kasten,
plinten en werkblad, excl.
spoelbak, kraan, apparatuur
en services.

Home boxsprings
Stel jouw boxspring uit de Home collectie nu helemaal
naar eigen wens samen. Van hoofdbord tot ligcomfort, stof
en kleur. En dat voor een aantrekkelijke prijs! 1 boxspring,
1000 mogelijkheden.
vanaf € 1.630,- voor

€ 1.130,-

van € 2.925,- voor

LEDERLAND

€ 2.665,266x245 cm

Connor

Deze prachtige leren bank is leverbaar met 2 verschillende
armleuningen, poothoogtes, veel verschillende leerkwaliteiten,
kleuren en stiknaden. Raadpleeg lederland.nl voor meer
mogelijkheden en informatie.

Superkeukens

Elias

Helemaal van deze tijd!
Fingerproof, matzwarte uitvoering. Inclusief alle
apparatuur en 2 cm dik werkblad en eigentijdse afzuigkap.
De moderne afwerking maakt deze nieuwe keuken een
echte blikvanger.

€ 8.899,-

van € 1.795,- voor

€ 995,-

€ 5.446,-*

Kvik

TINTA
De TINTA is een keuken en meubelair in één. TINTA heeft
een rustige en strakke uitstraling en het ontwerp van
recyclede materialen is voorzien van kalme oppervlakken
en slanke lijnen.

Decor Wonen en Slapen

Miami Bankstel

De mooie en comfortabele Miami bankstel is één van de
bestsellers. De water- en vuilafstotende velvetstof geeft
de bank een bijzonder luxe uitstraling.

Brugman keukens & badkamers

Badkamer Slash

Met metrotegels in visgraatpatroon gelegd, de bijzondere
structuur in de betongrijze wandtegels en alle zwarte accenten,
van (douche)kraan tot toiletpot, is deze prachtige industriële
badkamer van Brugman een echte eyecatcher in huis!

287Bx213Dx88H cm

nu voor

€ 1.099,Profijt Meubel

Berg&Berg

NL-Label Gordijnen

Gordijnen op maat gemaakt en gemonteerd? Kom snel langs
bij ons in de winkel en krijg de 4e meter gordijnstof gratis!
Geldig op de gehele NL-Label collectie.

Gulnare

Model Gulnare is een ranke, kubistische en strak
vormgegeven hoekbank met een uitermate comfortabel
zitcomfort, welke voorzien is van vaste zitkussens en
uitneembare rugkussens. Uit voorraad leverbaar.

Konfor Home

vern
ieu
show wde
room

Bona slaapbank
De Bona, ook wel de ‘bank der banken’, biedt optimaal
zitcomfort gecombineerd met een combinatie aan
functionaliteiten. De u-bank is voorzien van een slaapfunctie en
extra opbergruimte aan beide zijden.

de Bommel Meubelen

Hoekbank Patriot

van € 1.795,- voor

€ 1.595,-

De stoere hoekbank Patriot is een comfortabele bank
met veel zitruimte. Contrast stiksels geven de bank een
chique uitstraling. De hoekbank is in vele kleuren, stoffen
en opstellingen leverbaar.
van € 2.959,- voor

€ 2.799,-

OP
=
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van €1.839,- voor

€ 1.287,-

vanaf

€ 3.995,Keukensale

Keuken Rubens
Front laklaminaat decor staal geborsteld. Werkblad kunststof
met ABS kanten inclusief spoelbak en mengkraan. Design
apparatuur van het top merk Siemens. Inclusief 10 jaar garantie.

140x200 cm

totaalBED

Boxspring Nightline

Boxspring Nightline is strak en minimalistisch. Je slaapt op
een pocketveer boxspring i.c.m. een pocketveer matras
500 en HR-40 topmatras. Stel de Nightline zelf samen, met
ruime keuze uit stoffen, kleuren en pootjes.

H80xB394/228xD94/149 cm

175×340×200 cm

Fama Living

Longchair ‘Pauline’
Een leuke eye-catcher die perfect past in iedere woonof slaapkamer. Heerlijk om een boek in te lezen en
samen te stellen uit meer dan 1000 stoffen. Nu met
introductiekorting!

50%

korting

van € 1.484,- voor

€ 1.199,-

van € 3.348,- voor

X²O Badkamers

Balmani Cubo

Beter Bed

€ 7.450,-

bxhxd 164x52x52cm

€ 1.674,-

Deze hoogwaardige meubelset creëert een uiterst zuiver
lijnenspel door het meubelkader die de Solid Surface
wastafel omvat. Deze zwevende kast in notenhout
straalt rust en comfort uit met haar 2 ruime lades.

KeukenCoach

Rome mat-zwart

KeukenCoach aanbieding ‘Rome’, moderne greeploze
keuken met eiland in stijlvol mat-zwarte uitvoering. Nu
upgraden met een set Miele-apparatuur vanaf € 1.499,-!

1+2 gratis

Dekbedovertrekken
Trakteer jij jezelf deze zomer op een heerlijk nieuw
dekbedovertrek? Beter Bed heeft een ruime keuze aan
verschillende soorten dekbedovertrekken. Van effen
kleuren tot hippe designs, voor elke slaapkamer een
passende dekbedhoes. Tijdens de zomersale ontvang je
bij aankoop van één dekbed overtrek, er maar liefst TWEE
gratis. Kom snel langs!

meubel: b120cm
spiegel: 80cm

GOOSSENS slapen

ca. 300B/220L cm

Boxspring
Nomade Savanne
Creëer een klassieke sfeer in jouw slaapkamer met
Savanne. Maak deze boxspring met prachtige stiknaden en
luxe look extra speciaal door deze in jouw favoriete kleur
en materiaal te personaliseren.
van € 2.749,- voor

vanaf

De Tafelaar

€ 1.499,-

10%

€ 2.199,-

korting

Sunny Ibiza hoekbank
Sani-Dump

GRATIS BED T.W.V.

€ 1.699,TEMPUR®

Relax Bed
Stel eenvoudig uw droombed samen en ervaar de perfecte
balans tussen comfort en ondersteuning. Combineer uw
Relax Bed bijvoorbeeld met onze Sensation Elite matras,
gekozen Product van het Jaar 2021!

€ 1.199,-

INK Faktor Badmeubel
+ Spiegel
De INK Faktor is een stijlvol badkamermeubel met een luxe
afwerking. In combinatie met de mat gouden spiegel zijn dit de
ideale kleuren voor in de zomer!

Lekker chillen op deze superleuke bank van het merk Soof’s
Interieur. Kom gezellig naar de winkel waar wij jou meenemen
op reis door alle mogelijkheden, zoals stofsoorten, kleuren
en afmetingen. Ook denken wij graag met je mee…. De koffie
staat klaar.

Woninginrichting-Aanhuis.nl

Kasten op maat

Ben je op zoek naar een kast voor jouw kamer en lukt het
niet om een kast met de juiste lengte of diepte te vinden?
Een kast op maat laten maken heeft meer voordelen dan
alleen de exacte afmeting. Jouw idee staat centraal en
dankzij de vele opties kan je jouw unieke kast ontwerpen.*

van € 3.999,- voor

€ 3.699,-

vanaf

€ 2.299,-

Piet Klerkx

Snaidero

A KITCHEN PURE AND SIMPLE
The minimalist elegance of the Joy project encapsulates
the essence of the modern kitchen: contemporary
design, attention to detail and resilience.

Enzo Luca Hoekbank
Lucado
Deze hoogwaardige designbank kenmerkt zich door het
stijlvolle ontwerp en het exceptionele zitcomfort. Dankzij
de losse elementen en talloze kleuren en materialen
creëer je in een handomdraai de perfecte bank.

* Bij het tonen van
de folder en afname
van een kast op
maat is de montage
gratis. Vraag naar de
voorwaarden.

Corné Wonen

Hoekbank Alexis

Deze royale bank komt uit de Corné Wonen Collectie.
De bank biedt zoals getoond ruimte om met het hele
gezin gezellig voor de televisie te zitten. De bank is ook
verkrijgbaar in andere opstellingen. 10 jaar garantie.

Van den Heuvel

Kabana design

Verlichting

Maatwerk

Vloerlamp
Hoseki 5lichts

Hoge korting op toonzaalmodellen dressoir, staande kast
en hangkast*.

Deze nieuwe vloerlamp Hoseki
geeft een schitterende chique
uitsltraling aan jouw interieur.
De glazen kappen zijn gemaakt
van mondgeblazen rookglas
en natuurlijke materialen.
Combineer deze vloerlamp met
andere lampen uit de Hoseki
serie.

van € 842,- voor

€ 589,-*

€ 840,-

van € 4.805,- voor

€ 3.495,-

Auping Store

Boxspring Auping Tone

€ 1.019,-

Auping introduceert een nieuwe boxspring: Auping Tone. Op
een comfortabele matras met de topper droom je heerlijk weg.
De opeenstapeling van kleurtinten in combinatie met de lage
box geven Auping Tone een slanke uitstraling.

2,5alr(2x80)+2,5alr(2x70)

Pronto Wonen

BARRIO

Houweling Interieur

Caress programma
van Mintjens

H150 cm, klein glas
diameter 23 cm,
groot glas diameter
28 cm

Verkrijgbaar in vele verschillende opstellingen, stoffen en
kleuren om je eigen zithoek/bankstel samen te stellen.
Tevens kun je het zitcomfort aanpassen. Setprijs zoals
getoond. Uit voorraad leverbaar.

Alle showmodellen nu met korting van 30-50%.
Bijvoorbeeld: TV-dressoir 203 cm.
van € 2.027,- voor

€ 1.399,-

van € 139,- voor
243,2+243,2x100cm
(eiland)

€ 99,-

€ 6.995,-

I-KOOK

Elba mat-zwart
Stijlvolle en eigentijdse keuken met luxe kookeiland
in de trendkleur mat-zwart. Compleet incl. koelkast,
combimagnetron, kookplaat met afzuiging, vaatwasser en
werkblad.

48Bx55Dx87H cm

Reddy Keukens

€ 10.755,-

Keuken Riva
Met kookeiland, 244+244x105cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat met afzuiging, 2x heteluchtoven,
vaatwasser en koelkast.
In elke gewenste maat leverbaar.

HACO Wonen & Slapen

Trento eetkamerstoel
Eetkamerstoel Trento is een goed voorbeeld van een
moderne eetkamerstoel. De stoel is bekleed met een
trendy velvet stof en heeft een opening in de rugleuning
wat zorgt voor een ruimtelijk effect.

Sanders Wonen

GOOSSENS wonen

OP
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Eetkamertafel Vulcano

Hoekbank Silene

De metalen poten en het teakhouten tafelblad geven
eetkamertafel Vulcano een robuuste uitstraling. Door het
gerecyclede teakhout heeft elke tafel een uniek blad.
Eetkamertafel Vulcano is exclusief verkrijgbaar bij Sanders.

Een bank die niet alleen stijlvol is, maar ook nog eens
heerlijk zit, dat is bank Silene. Prachtig design en heerlijk
zitcomfort dankzij Luxafoam-vulling en ganzenveren,
ondersteund door sterke nosagvering.

van€ 1.699,- voor

€ 1.399,-

van € 1.748,- voor

€ 1.573,-

van € 1.898,- voor

€ 1.498,Take Your Seat

Hoekbank Galaxy

88Bx40Dx165H cm

Feelgood Living

Verkrijgbaar in diverse kleuren, bekledingen en opstellingen. Hoekbank
Galaxy staat hoog op zijn pootjes wat de bank een ruimtelijke en strakke
uitstraling geeft. De vaste zitkussens en lendekussens zorgen voor het
perfecte zitcomfort!

van € 629,- voor

€ 399,-

Ibiza wandkast
Wandkast van massief acasia hout en metalen onderstel.

Afm. zoals afgebeeld: 306B/232D cm

WOONENZO

Decokay van Wees

Hoekbank Rotterdam
cognac

WOOD & WASHI
Een systeem van 5 producten: rolgordijnen, horizontale
en verticale panelen, verticale lamellen en houten,
individueel te reguleren, jaloezieën. Uitgevoerd in
gelamineerd Japans Scheppapier. Bijzonder exclusieve
uitstraling en diverse toepassingen mogelijk.

Deze hoekbank is niet alleen in cognac beschikbaar, maar
ook in andere kleuren en andere materialen. Daarnaast
komt dit item met gratis bezorging. Je betaalt hier dus
niets extra voor!
van € 795,- voor

€ 595,-

369x175 cm

€ 2.595,-*

Room108

Loungebank Annabelle
triple lazy
Deze loungebank is een unieke variant van ons
populaire model Annabelle. Ze bestaat uit drie
gekoppelde longchairs! Je kunt een Annabelle
dankzij de vele elementen, materialen én kleuren
volledig samenstellen.
* Leverbaar vanaf € 2.092,- en in diverse
afmetingen, stoffen, leersoorten en kleuren.

92D (zitdiepte: 57)x77H
(zithoogte: 40)x283Lx190B cm

2-zits element met chaise longue

Zaandam
Haarlem
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Gevestigd in ArenAPoort: De Entree 1, 1101 BH
Amsterdam. Hét winkel- en entertainmentgebied, met allerlei winkels, Ziggo Dome, Afas Live,
Johan Cruyff ArenA en de Pathé bioscoop.
Op slechts 5 minuten loopafstand van metro /
bus en NS station Amsterdam Bijlmer ArenA.
Parkeren Villa ArenA: P4/P5.

VILLA ARENA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
Maandag
Dinsdag en woensdag
Donderdag
Vrijdag en zaterdag
Zondag

13:00
10:00
10:00
10:00
11:00

tot
tot
tot
tot
tot

Bekijk de actuele openingstijden op
www.villaarena.nl

zitmeubelen

55 WOONWINKELS ONDER ÉÉN DAK
In Woonmall Villa ArenA vind je meer dan
55 woonwinkels. Meubels en accessoires, badkamers,
keukens, vloeren, verlichting, kunst en decoratie...
in Villa ArenA tref je het allemaal. In iedere stijl,
voor elk budget én handig bij elkaar onder één dak!

Villa ArenA magazine is een uitgave van Villa ArenA in samenwerking met Hart Voor De Zaak, Leiden.
Copyright © 2021 Hart Voor De Zaak. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met zorg samengesteld;
de uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- of zetfouten uit. De
redactie is niet aansprakelijk voor gegevens die door derden worden verstrekt. Genoemde
prijzen zijn geldig tot en met 31 augustus 2021 en zolang de voorraad strekt. Aan deze editie
werkten mee: Daniëlle Meijer, Marta Klement, Jacqueline de Groot en Sasha Hassoldt.
Met bijzonder veel dank aan alle winkeliers van Woonmall Villa ArenA. Voor meer informatie
mail naar info@villaarena.nl - www.villaarena.nl
natureOffice.com | NL-885-JRYLAGY
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