
magazine
najaar/winter 2021



inhoud

... en nog veel 
meer inspiratie!

ZEN 2.0
MAKE THE 

WORLD GO WOW

DE BLIJVER: 
DUURZAAMHEID

9 13

2117 LICHT & 
KNUFFELBAAR

 3

Laat je inspireren 
door ons nieuwe 

najaarsmagazine en shop 
de mooiste styles bij 

Woonmall Villa ArenA.
Team Villa ArenA
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Ja, dat mag best eens gezegd worden. Want in de 
afgelopen maanden hebben we heel wat bijgeleerd 
over allerlei dingen waarvan mensen blij worden. 
Denk aan koken, bakken, tuinieren, knutselen, klussen, 
muziek maken... Kortom, ons eigen huis is een soort 
creatief universiteitje geworden.

Tel daarbij op al die mensen die meer vanuit huis zijn gaan werken en de 
conclusie is duidelijk: nog niet eerder werd het huis zo intensief gebruikt. 
De keuken is regelmatig kantoor, het balkon een eetkamer, de woonkeuken 
een “buurthuis”. Niet verwonderlijk dus, dat we nog bewuster bezig zijn met 
ons huis en interieur. We verwachten er meer van en we kunnen er meer 
mee. Veel mensen laten zich hierbij inspireren door de volgende vier trends: 
Global, Japandi, Duurzaamheid en Bright Bubble.
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voor onszelf!LEDERLAND Bijzettafel
 Tor/Montis € 150,-

FAMA LIVING
Chaise Longue
Spaans model 

Pauline € 1.484,-

HOUWELING 
INTERIEUR Stoel

 Spaans model 
Ginger € 329,-

HACO WONEN & 
SLAPEN Sleek 
vloerlamp goud/
metaal € 209,-

LEDERLAND Leer element 97x97x43 cm. 
inclusief leren rug. € 2.040,-

X²O BADKAMERS 
Blaufoss Round Move staande badkraan met handdouche 
electronic black van € 1.599,- voor € 799,50
Balmani Scala vrijstaand bad solid surface
van € 3.299,- voor € 1.814,45

LEDERLAND 
leren kussen

vanaf € 1.205,-

FAMA LIVING 
Stoel Spaans model Ginger 
€ 329,-
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Een nieuw woonseizoen is begonnen. De start 
van de herfst betekent ook dat het tijd is om 
vooruit te blikken op de herfst woontrends. Onze 
interieurstyliste Judith vertelt wat dé najaars 
trendkleuren zijn en welke materialen we deze 
herfst zien. 

Dit seizoen zien we een grote hoeveelheid 
aan zachte en comfortabele materialen. 
En wat past er nu beter bij de herfst dan 
knuffelbare materialen? Zo zacht dat je 
ze de hele dag wil omarmen. Waar we 
deze trend eerst terug zagen komen in de 
mode, is de ‘teddy’ nu ook onmisbaar in ons 
interieur. Je ziet het terug in bijvoorbeeld 
banken, maar ook in wollen vloerkleden, 
plaids of sierkussens. Hoe zachter, hoe beter!

Het is al even de trend, maar we komen 
steeds meer bamboe, rotan, hout en steen 
tegen in huis. Door gebruik te maken van 
natuurlijke elementen krijg je een heerlijk 
warme sfeer in je huis. En dat is natuurlijk 
precies hetgeen waar we allemaal op zoek 
naar zijn in de koudere maanden.

De plantentrend blijft ook voorlopig nog 
even. Planten vrolijken je interieur op én 
zorgen voor minder stress. 
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Kleuren

Materialen

Niets heeft zo veel invloed op ons humeur als kleur. Daarom dit 
najaar: gewaagde, volle kleuren die wonderschoon met elkaar 
combineren. Deze kleuren zie je ook terug in authentieke 
handgemaakte producten en organische, ronde vormen.

Fijne neutrale herfstkleuren, afgewisseld met warmere kleuren, 
zoals bruintinten of knallend oranje. Oranje vergaarde al eerder 
populariteit en dat wordt deze herfst en winter doorgezet.

Naast alle warme herfstkleuren zijn groen en blauw de koudere 
tinten die juist als tegenhanger erg goed combineren. Groen en 
blauw zijn kleuren die we veel zien en dat is niet voor niks. We 
zijn op zoek naar rust en wat is nu rustgevender dan dé twee 
kleuren van de aarde. En wie denkt dat groen en blauw saai 
zijn, heeft het mis!

Verschillende materialen 
worden steeds meer met elkaar 
gecombineerd, zoals bijvoorbeeld 
onbewerkt hout met glimmend 
satijn, naast chic messing, ruig 
beton en stevig weefsel. Hoe 
sterker het contrast, hoe groter de 
wow-factor.
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‘‘Gewaagde, 
volle kleuren die 

wonderschoon 
met elkaar 

combineren.’’lees meer over deze trend op
villaarena.nl/inspiratie/interieurblog

Op de inspiratiepleinen op 
de begane grond van Villa 
ArenA vind je de laatste herfst 
woontrends. De pleinen geven 
inspiratie en helpen je om jouw 
eigen woonstijl te ontwikkelen. 
Kom langs en laat je inspireren!

Judith werkt al ruim 10 jaar als 
interieurstylist voor Villa ArenA. 
“Niets is mooier dan vanuit je hart 
werken. Spelen met kleur, vorm en 
materialen en soms de grenzen 
opzoeken”. Het mooiste aan haar 
werk? Een wereld creëren waarin 
mensen zich thuis voelen én 
geraakt worden!

https://www.villaarena.nl/inspiratie/interieurblog/
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1. ROOM108 Hoekbank Victoria Victoria is een ruime 
hoekbank met diepe zittingen om riant op te relaxen. Deze 
hoekbank kan worden aangepast aan iedere woonstijl dankzij de 
vele variaties en mogelijkheden. 350x175cm + hocker 
110x100cm Prijs: € 2.349,-. Leverbaar vanaf € 1.899,- en in 
diverse afmetingen, stoffen, leersoorten en kleuren.

2. DECOKAY VAN WEES 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.  
Prijs: vanaf € 2.299,- 

3. SWISS SENSE Boxspring Home 103 Maak van jouw 
slaapkamer weer die fijne plek waar je je thuis voelt en tot rust 
komt. Stel de Home 103 naar wens samen en creëer jouw ideale 
boxspring. Prijs: van € 1.630,- voor € 1.130,-

4. HACO WONEN & SLAPEN Woonserie Vibes Nieuw in het 
assortiment: Woonserie Vibes. De meubelen zijn uitgevoerd in 
een gave kleur mango. De kasten en tafels van de uitgebreide 
serie zijn voorzien van een stoer metalen onderstel en eenvoudig 
te combineren. 

slaapkamer om tot een elegante 
comfortzone. Stel zelf jouw eigen Relax 
Bed samen, geheel naar jouw smaak. 
o.b.v. 180x200cm Prijs: normaal  
€ 1.699,-, nu gratis bij aankoop van twee 
TEMPUR® matrassen (of één tweeper-
soonsmatras) en twee Premium Flex 
bedbodems.

6. HOUWELING INTERIEUR Cuore 
collectie Een eigentijds woonprogramma 
opgebouwd uit massief houten kasten en 
glazen fronten. Het glas is in 3 kleuren 
leverbaar: antraciet, wit of fango. Vele 
opstellingen mogelijk. Prijs: tv-kast vanaf 
€ 1.978,-

7. BRUGMAN KEUKENS & BADKAMERS 
Pamag 60S Deze zwarte hoekkeuken is 
niet alleen super chique vanwege het 
ton-sur-ton effect, maar ook nog eens 
heel praktisch door de handige apparaten, 
geruisloze lades en keukendeurtjes waar 
je geen vette vingers op ziet. Uiteraard 
zijn andere opstellingen ook mogelijk.

9. FAMA LIVING Kalahari Een 
unieke bank met vele mogelijkhe-
den en trendy vormen. Opgebouwd 
uit elementen en keuze uit een zeer 
ruim assortiment stoffen en leer. 
Prijs: als afgebeeld € 4.316,-

Combineer meubels en accessoires van over de hele 
aarde en je krijgt je het verrassingseffect dat de Global 
trend zo typeert. Wat goed werkt, is een achtergrond van 

koesterende, diepe tinten (bijv. chocolade, kastanjerood 
of indigo). Deze doorbreek je met interieur-items in 
kleuren en prints, die spatten en bruisen. WOW!

MAKE THE 
go wowWORLD

FAMA LIVING
Chaise Longue
Spaans model Pauline 
€ 1.484,-

FAMA LIVING 
Stoel Spaans 

model Ginger € 329,-

HACO WONEN
EN SLAPEN Vaas € 65,95

5. TEMPUR® Relax Bed Met het stijlvolle, minimalistisch 
Scandinavisch design van het Relax Bed tover je jouw 

2

8. MANDEMAKERS KEUKENS 
vtwonen basic greige Frisse 
strakke keuken met een zachte kant 
door het vleugje goud. Deze keuken 
heeft alles mee: veel opbergruimte, 
speciale kruidenkast en uitgebreid 
pakket aan apparatuur, allemaal van 
het merk Siemens. Prijs: € 21.500,-

https://www.villaarena.nl/winkel/fama-living/
https://www.villaarena.nl/winkel/mandemakers-keukens/
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/haco
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/houweling-interieur
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/brugman-keukens-badkamers
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/swiss-sense
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/room108
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/tempur-store
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/decokay-van-wees
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HACO WONEN 
& SLAPEN
Borstbeeld € 99,95

HACO WONEN 
& SLAPEN
Gouden lamp 
€ 69,-

ROOM 108 Speranza 50x50cm € 69,-



1. DECOR WONEN EN SLAPEN Miami 
Bankstel Het mooie en comfortabele 
Miami bankstel is één van de bestsellers. 
De water- en vuilafstotende velvetstof 
geeft de bank een bijzonder luxe 
uitstraling. 266x245cm. Prijs: van 
 € 1.795,- nu € 995,-

2. PRONTO WONEN Veneta Uitgevoerd 
met deuren en laden in eiken fineer 
naturel, zwarte romp en zwarte metalen 
poten met 4 deuren met visgraat motief, 
2 laden en 1 open vak. Uit voorraad lever-
baar! hxbxd 193x94x40cm. Prijs o.v.b. 
eventuele prijsverhogingen. Prijs: € 899,-

3. WOONENZO Mona Lisa Cognac Deze 
bank is ook in andere materialen en kleuren 
verkrijgbaar. Nu inclusief 2 gratis kussens in 
dezelfde kleur als de bank. lxbxh 
213x278x82cm Prijs: van € 1.015,-  
voor € 695,-

4. MONTÉL Caesar Stijlvol, chic en 
comfortabel: dat is de banktopper Montél 
Caesar! Een bank met allure kun je wel 
zeggen, mede door de luxe, houten plint 
onder het zitkussen en de zwarte sledepoot. 
Wil je hem in een andere opstelling, kleur of 
stof? Ook dat kan! 273x80x226cm Prijs: 
van € 2.349,- voor € 1.999,-

5. 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,- Prijs: € 7.450,-

1 2

3 4

5 6

7

12 

9. REDDY KEUKENS Riva840 Deze keuken met 
kookeiland is incl. Bosch inductiekookplaat met 
afzuiging, 2 x heteluchtoven, vaatwasser en 
koelkast. In elke gewenste maat leverbaar. 
244cm + 244x105cm Prijs: € 10.755,-

7. ROFRA HOME Sofa Cleveland De Sacramento 
is een comfortabele bank in een landelijke sfeer. 
De armleuningen lopen mooi rond af dat de vorm 
van de bank bepaalt. De Sacramento bank heeft 
een diepe zit en comfortabele kussens. Bxhxd 
345x85x26cm Prijs: v.a. € 1.975,-

6. TOTAALBED Boxspring Ostland 
elektrisch De elektrisch verstelbare 
boxspring Ostland is stijlvol en tijdloos. Stel 
de boxspring helemaal naar wens samen, 
met keuze uit verschillende stoffen, kleuren, 
(top)matrassen, pootjes en bijmeubelen. 
Vanaf 140/200cm Prijs: van € 3.119,- 
voor € 2.183,- Nú met 30% korting.

8. 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. Prijs: vanaf € 2.299,-

98
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Al liggen Scandinavië en Japan 
totaal niet bij elkaar, wat betreft interieur zijn er 

verrassende overeenkomsten. Bijvoorbeeld de voorkeur  
voor soberheid met hier en daar betekenisvolle 

contrasten. De Japandi trend leent daarom van beide 
culturen. Organische vormen, neutrale kleuren en 

teddyzachte stoffen. Het resultaat? Een huis dat rust  
en evenwicht ademt. 

2.0zen

LEDERLAND
Fauteuil GABOR € 1.205,-

HACO WONEN & SLAPEN
Sleek vloerlamp goud/
metaal € 209,-

ROOM 108
Plaid Paulus € 69,-

HACO WONEN & SLAPEN
Ornament Waiwo € 49,95

https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/decor-wonen-slapen
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/rofra-home
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/pronto-wonen
https://www.villaarena.nl/winkel/reddy-keukens/
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/woonenzo
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/montel
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/corne-wonen
https://www.villaarena.nl/winkel/keukencoach/
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/totaalbed
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De slaapkamer, we brengen er heel wat uurtjes door en is de ruimte waar we tot 
rust willen komen. Maar rust betekent natuurlijk niet per definitie saai. Het is juist 
de plek waar je sfeer, warmte en gezelligheid wilt brengen. Een slaapkamer waar 
iets gebeurt, die iets over jou of jullie zegt. Wil je zelf al aan de slag? Hier vind je 
mijn persoonlijke tips hoe je de slaapkamer kunt inrichten.

Door Suzanne de Jong

Persoonlijk
Het is leuk als deze persoonlijke ruimte 
ook daadwerkelijk persoonlijkheid 
uitademt. Probeer jouw kamer dus te 
voorzien van spullen of kleuren die jij 
mooi vindt en waar jij je goed bij voelt. 
Vind je dat lastig? Kijk dan eens in je 
kledingkast. Welke kleuren draag je 
graag? Dit zijn ook vaak de kleuren waar 
je je prettig bij voelt. 

Sfeer
Je hebt natuurlijk heel veel verschillende 
soorten stijlen: de rustgevende Japandi 
stijl kamer, de Scandinavisch witte 
kamer, de felgekleurde designer kamer 
of de drukkere bohemien kamer. Ga een 
avondje pinnen op Pinterest, of scheur 
plaatjes uit tijdschriften. Denk niet teveel 
na, maar bewaar wat je mooi vindt. 

Indeling
Een slaapkamer heeft natuurlijk een 
aantal vaste elementen. Met als 
belangrijkste onderdeel: het bed! Begin 
dus eerst met het bepalen waar je deze 
neerzet. Maak een plattegrond en teken 
het bed alvast in. Hierdoor kun je direct 
goed zien hoeveel ruimte je nog over 
hebt voor de andere elementen zoals 
kasten, dressoir, spiegels enz.

Opgeruimd
Als je tot rust wilt komen is een nette en 
overzichtelijke slaapkamer belangrijk. 
Maak goed gebruik van de ruimte en 
denk bijvoorbeeld ook aan de wanden. 
Gebruik mooie wandhaken voor je 
mooiste kettingen of tassen. Opgeruimd, 
persoonlijk en decoratief!

‘‘Maak een 
plattegrond en 

teken het bed 
alvast in.’’

Suzanne de Jong is interieurstylist, eigenaar van 
&SUUS Interieuradvies en ze heeft haar eigen interieur-

school. Het liefst helpt ze mensen met het vinden van de 
juiste sfeer in hun huis of bedrijf. Een persoonlijke sfeer 

creëren die bij je past, waar je je happy voelt!
ensuus.nl  instagram.com/ensuus   pinterest.com/ensuus

LEDERLAND leren kussen
vanaf € 1.205,-

HACO WONEN & SLAPEN
Kussen long orange € 24.95

HACO WONEN 
& SLAPEN

Bijzettafel Dober 
€ 159,-

LEDERLAND
Fauteuil GABOR € 1.205,-

HACO WONEN 
& SLAPEN
Ornament Waiwo 
€ 49,95

slaapkamer
4X TIPS VAN &SUUS 

IN TE RICHTEN

OM JOUW 

Foto: Beate Vieth

http://ensuus.nl
http://instagram.com/ensuus
http://pinterest.com/ensuus


1. SUPERKEUKENS Cerezo Op deze eigentijdse keuken waarin modern 
olijfgroen wordt gecombineerd met warm grijs, raak je nooit uitgekeken. Op het 
luxe fornuis bereid je de lekkerste gerechten. 245x335cm. Prijs: € 8.899,- Incl. 
graniet stenen werkblad afzuigkap, graniet stenen werkblad en koelkast.

2. BERG&BERG NL Label gordijnen 15% korting op alle NL Label 
gordijnstoffen. Excl. confectie. Op maat gemaakt.

3. PIET KLERKX Enzo Luca hoekbank 
Grasso De Grasso hoekbank is de ideale 
bank om heerlijk op te relaxen! De grote, 
volle kussens op de bank zorgen voor een 
ongekend zitcomfort. Maak een keuze uit 
de vele kleuren, materialen en opstellingen 
en stel zo jouw ideale hoekbank samen.  
Prijs: € 3.299,-

4. SANDERS WONEN Eetkamertafel 
Vulcano  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 200 x 78 x 
100 cm. Prijs: van € 1.899,- voor € 1.599,-

5. KVIK Ombra Green De OMBRA keuken van Kvik 
is groen, zowel vanbuiten als vanbinnen. Alle houten 
delen zijn gemaakt van gecertificeerd, duurzaam 
geproduceerd hout en de fronten zijn vervaardigd 
uit gerecyclede PET flessen. Prijs: € 7.213,- incl. 
kasten, handgrepen, plinten, werkblad en exclusief 
spoelbak, kraan, apparatuur, levering en montage.

6. 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. 243,2+243,2x100cm 
(eiland). Prijs: € 6.995,-
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8. DE BOMMEL MEUBELEN Armstoel 
Candice Candice (draaibaar) past perfect 
bij een modern of Scandinavisch interieur 
en is verkrijgbaar in meerdere kleuren en 
materialen. Kijk welke past in jouw 
interieur of mix & match er lekker op los! 
Prijs: van € 249,- voor € 229,-

7. LEDERLAND Pompeo Robuuste leren 
hoekbank met stevige vaste blokkussens 
met grote leeroppervlakken en 
nonchalante losse rugkussens. Je kunt 
kiezen uit verschillende leerafwerkingen en 
-kleuren. Kijk op lederland.nl voor meer 
mogelijkheden. Prijs: hoekcombinatie zoals 
getoond van € 3.795,- voor € 3.340,-

7
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De rol van duurzaamheid blijft groeien. 
Meubels en accessoires een tweede 
leven geven, daarin zijn er veel beter 
geworden. Soms krijgen ze een nieuwe 
functie (oude plastic citruspers wordt 
een grappige lamp). Soms krijgen ze 
een nieuwe lak. Of we kopen gewoon 
kwaliteit. Tijdloze klasse, 
duurzaam materiaal 
en een goed gevoel.

DE BLIJVER  duurzaamheid

8

ART DISTRICT
Fotografie: Karolina 

winter 2.33
Fotograaf: Henri 

Senders 
60x80 cm € 495,-

HACO WONEN 
EN SLAPEN
Vaas € 94,95 LEDERLAND plaid 

Elvang Denmark € 115,-

https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/de-bommel-meubelen
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/lederland
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/kvik
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/piet-klerkx
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/superkeukens
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/i-kook
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/sanders-meubelstad
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/bergberg-amsterdam
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Kan gebeuren in de mooiste 
woonmall van Nederland. Zoveel 

indrukken, ideeën, keuzen, kleuren, 
materialen… maar gelukkig 

hebben we ook 5 grand cafés/
brasseries/restaurants. Hier wordt de 

woonshopper verwend. Welkom!

Hoofd vol, 
maag leeg…

   

zitmeubelen  
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Als het gaat om je woonkamer, 
slaapkamer, keuken of badkamer 
wil je het állerbeste advies. En dan 
graag van een professional die weet 
waar ze het over heeft. Woonmall 
Villa ArenA snapt dat! Daarom 
geeft Dorien, onze professionele 
interieurontwerpster, élke zaterdag 
gratis interieuradvies in Woonmall 
Villa ArenA. Plan je afspraak op 
villaarena.nl 

interieuradvies
Gratis 

X²O BADKAMERS 
Balmani Scala vrijstaand  
bad solid surface
van € 3.299,- voor € 1.814,45

X²O BADKAMERS Balmani Scala vrijstaand bad solid surface
van € 3.299,- voor € 1.814,45

X²O BADKAMERS 
Blaufoss Round Eco 
start wastafelkraan 
chroom van € 249,- 
voor € 124,50

X²O BADKAMERS 
Blaufoss Round 
verhoogde wastafel-
kraan Geborsteld 
Goud van € 399,-
 voor € 199,50

X²O BADKAMERS 
Blaufoss Round 
Move staande 
badkraan met 
handdouche 
electronic black 
van € 1.599,- 
voor € 799,50

https://www.villaarena.nl/horeca/
https://www.villaarena.nl/interieuradvies/


1. KEUKEN KAMPIOEN Houtlook keuken Vilore Deze warme 
maar stoere houtlook keuken is niet voor niets onze meest 
favoriete familiekeuken. Met voldoende opbergruimte, 
gebruiksvriendelijke materialen en luxe Whirlpool apparatuur heb 
je gewoon alles in huis! Prijs: € 10.360,-

2. PROFIJT MEUBEL Sandton eettafel Uitgevoerd in de kleur 
mumbai met zwarte metalen spinpoten. Uitgevoerd met een 
zwarte rand. Uit voorraad leverbaar! hxbxl 77x128x250cm. 
Prijs: € 729,- o.v.b. eventuele prijsverhogingen.

3. TULP KEUKENS Tulp modern landelijk Deze moderne keuken 
is van alle gemakken voorzien. Met een speelse open ruimte aan 
de achterkant en de verticale greeplijsten in houtdecor geven de 
keuken een warme uitstraling. 

4. X²O BADKAMERS Balmani Scala 
vrijstaand bad solid surface Deze 
eyecatcher van je badkamer grijpt met 
zijn minimalistisch uiterlijk en puur 
design terug naar de basis. Een 
ultradunne badrand zorgt voor een 
stijlvolle look. 170x70x55cm Prijs: van 
 € 3.299,- voor € 1.814,45

5. DE TAFELAAR Haveli Dreams Op deze 
comfortabele bank van het merk Soof’s 
Interieur is het heerlijk relaxen na een 
drukke dag. Door de keuze aan elementen 
en prachtige stoffen kun je altijd jouw 
droombank creëren. 3-zits + Ottoman 
308x210cm Prijs: vanaf € 1.530,-

7. BETER BED Boxspring Solid Lina 
Stijlvolle boxspring Solid Lina van ons 
topmerk Karlsson. Met ruime keuze in 
verschillende stoffen en kleuren. Voor extra 
comfort ook elektrisch verkrijgbaar.
Prijs: Vanaf € 1.399,-

6. BRUYNZEEL KEUKENS Ravenstein 
licht eiken en wit In deze landelijke 
keuken komen schoonheid en gemak 
samen. Er is voldoende opbergruimte door 
de vele kastruimte en de brede lades. De 
zwarte accenten geven een stoere touch 
aan de keuken. Prijs: € 26.851,20

1

2

4

7 8 9 10

5

3

20 

9. KEUKENSALE Keuken Rubens Keuken Rubens 
front laklaminaat decor staal geborsteld. Werkblad 
kunststof met ABS kanten inclusief spoelbak en 
mengkraan. Design apparatuur van het top merk 
Siemens. Prijs: vanaf € 3.995,- excl apparatuur.

9. GOOSSENS Eetkamerstoel Manzini Manzini is een 
prachtig designstuk. Het moderne zitgedeelte - met 
stijlvolle sierstiksel op de rug - met slank onderstel 
maakt de stoel een ruimtelijk object, te plaatsen in elke 
ruimte. Prijs: van € 339,- voor € 305,-

8. FEELGOOD LIVING Cato Leuke eigentijdse 
bank Cato is leverbaar in diverse mooie stoffen, 
kleuren en maten (3-zits, 2,5-zits, 2-zits en 
fauteuil). Fauteuil b109cm, 2-zits b199cm, 
2,5-zits b224cm, 3-zits b249cm Prijs: 2-zits 
vanaf € 975,-
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LICHT
& knuffelbaar

Bright Bubble interieurs bieden een 
tegenwicht aan de onrust in de 

maatschappij en de wereld. Op adem 
komen binnen de vertrouwde cocon. Dit 

interieur kenmerkt zich door getemperde 
maar warme, natuurlijke kleuren. Te 

midden van veel uitnodigend aaibare 
materialen zorgen accenten van messing 

en goud voor de 
nodige tinteling.
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ROOM 108 Vaas Leva brons 
5x14 cm € 14,95, 5x22 cm. € 20,95

HACO WONEN EN SLAPEN
Kussen € 24,95

ART DISTRICT
Fotografie: Vanity fire part 2
Fotograaf: Olivier Jeanne Rose
60x80 cm met lijst € 830,-

https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/goossens-wonen-slapen
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/keukensale
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/keuken-kampioen
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/tulp-keuken
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/profijt-meubel
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/x2o-badkamers
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/de-tafelaar-woonwinkel
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/beter-bed
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/feelgood-living
https://www.villaarena.nl/wonen/winkel/bruynzeel-keukens
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Op het kinderspeelplein Villa Plezier 
vermaken kinderen zich prima, terwijl jij 
heerlijk ontspannen kunt woonshoppen. 
Er is ook een kinderbioscoop; zonder 
dak zodat je ze van bovenaf altijd kan 
zien. Elk weekend hebben we gratis 
gecertificeerde begeleiding. 

kinderopvang
Gratis 

Kinderen zijn elke dag welkom.
In het weekend is er gecertificeerde begeleiding: 
zaterdag 10.30 tot 17.30 uur  |  zondag 11.00 tot 17.00 uur.

Overdekt spelen, springen, klimmen, 
klauteren, kruipen en glijden. 

Ballorig is geschikt voor kinderen 
van alle leeftijden. Leef je uit op 

de uitdagende speeltoestellen of 
neem een duik in de ballenbak. Voor 

de allerkleinsten is er een speciaal 
ingerichte peutergedeelte.

Je vindt Ballorig buiten bij de hoofdentree van Villa ArenA.

Kinderspeelparadijs
Ballorig

LEDERLAND 
Bijzettafel 

Tor/Montis  
€ 150,-

ROOM 108 Paulina 50x50 cm 
Ash roze € 79,-

HACO WONEN 
EN SLAPEN
Flamingo € 44,95

FAMA LIVING 
Stoel Spaans 
model Ginger
€ 329,-

https://www.villaarena.nl/kinderen/
https://www.villaarena.nl/kinderen/ballorig/


met je interieur?

Wat doetkleur
24 

Kleur geeft leven aan je huis. Het bepaalt de sfeer en 
uitstraling van het interieur. Kleur kan iets accentueren, maar 
ook laten wegsmelten in de omgeving. Het is een krachtige 
middel en als je het goed gebruikt kun je er een groots effect 
mee bereiken. Maar hoe kies je de juiste kleur?

 Wil je advies over kleurgebruik in 
jouw huis? Maak een afspraak met Dorien, 
onze professionele interieurontwerpster, 
en ontvang gratis interieuradvies. Plan je 
afspraak op villaarena.nl
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Het effect van kleur  
op jouw interieur

Kleur kan een ruimte visueel groter of kleiner 
maken. Door het gebruik van warme kleuren 
creëer je een intieme sfeer en wordt de 
ruimte optisch kleiner. Lichte, koude kleuren 
geven juist meer ruimte. Kleur geeft leven 
aan je huis en bepaalt voor een groot deel 
de sfeer en uitstraling van je interieur.

Oranje
Oranje geeft een warm, open en gezellig gevoel. Je krijgt er een 
positief gevoel van! Het is een opwekkende en euforische kleur die 
voor nieuwe energie zorgt. Het staat symbool voor spiritueel 
ontwaken. Deze kleur kan je in vrijwel elke ruimte toepassen. Maar 
gebruik deze kleur met mate.

Bruin
De kleur bruin geeft een gevoel van veiligheid, duurzaamheid, 
stabiliteit en comfort. Het maakt je ontspannen. Ideaal voor de 
woonkamer en badkamer. Bruin bestaat in oneindig veel gradaties. 
Omdat bruin wordt samengesteld uit verschillende kleuren is het 
makkelijk te combineren.

Geel
Geel is vrolijk, zonnig en sprankelend. Het geeft letterlijk energie. 
Het is een stimulerende kleur die vaak wordt gebruikt om donkere 
ruimtes op te frissen. Geel laat licht dat binnenvalt reflecteren. 
Geel is dus bijzonder geschikt als accentkleur in de hal, 
kinderkamer of om een donker hoekje op te fleuren.

Blauw
Het beeld van een blauwe lucht of de zee geeft een ruimtelijk 
gevoel. Het gevoel van vrijheid. De koele kleur maakt onze geest 
helder en in balans. Blauw staat voor inspiratie en intuïtie en is erg 
geschikt voor een werk- of slaapkamer. Combineer gerust 
verschillende blauwtinten. Meerdere tinten in een ruimte geven 
meer balans dan één kleur.

Paars
Paars oogt mysterieus en symboliseert het intellect en spirituali-
teit. Deze kleur is dus ideaal voor een meditatie- of studieruimte. 
Combineer deze kleur met aardse tinten en materialen zoals rotan 
en hout. Dit geeft een mooi spannend en warm beeld.

Rood
Rood straalt kracht uit. Het is de kleur van passie, energie, vuur en 
levenskracht. Gebruik rood als je een ruimte een warme of intieme 
sfeer wilt geven. Het is ook een pittige en activerende kleur. 
Gebruik het dus niet teveel, want dat kan nervositeit en 
vermoeidheid opwekken. Gebruik het dus met mate. Less is more!

“Paars oogt 
mysterieus en 

symboliseert 
het intellect en 
spiritualiteit.”
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SLAAPKAMER 
Auping Store 0
Beter Bed 0
Decor Wonen & Slapen 3
Haco Wonen & Slapen 1
Konfor Home 0
Piet Klerkx 2/3
Swiss Sense 0
Tempur Store 0
TotaalBED 1
WOONENZO 0

BADKAMER
Brugman Badkamers 2
Sani-Dump 1
X2O Badkamers 1

 

DECOREREN
Art District 3
ArtFusion 1
Berg&Berg 1
Decokay van Wees 1
Van den Heuvel Verlichting 0
Woninginrichting-Aanhuis 2

VLOEREN/WANDEN
Berg&Berg 1
Decokay van Wees 1
Woninginrichting-Aanhuis 2

 

KEUKEN
Brugman Keukens 2
Bruynzeel Keukens 2
I-KOOK 0
Keukencoach 2
Keuken Kampioen 3
Keukenconcurrent 3
Keukensale 0
Kvik 0
Mandemakers Keukens  0/1
Reddy Keukens 3
Snaidero Keukens 3
Superkeukens 2
Tulp Keukens 2

WOONKAMER
Corné Wonen 3
De Bommel Meubelen 1
Decor Wonen & Slapen 3
De Tafelaar 0
Fama Living 0
Feelgood Living 1
Goossens 2
Haco Wonen & Slapen 1
Houweling Interieur 0
Kabana Design 0
Konfor Home 0
Kvik 0
Lederland 1
Montèl 3
Piet Klerkx 2/3
Pronto Wonen/Profijt Meubel 1
Rofra Home 2
Room108 1
Sanders Meubelstad 2
Sucasa 1
Take Your Seat 0
WOONENZO 0

SERVICES
Ballorig (buiten) 0
Geldautomaat 0
Interieuradvies  
(gratis; op zaterdag) 0
Kinderbioscoop 0
Kinderspeelplein 0
WC 1/2

Onze toiletruimtes zijn voorzien  
van babyverzorgingsfaciliteiten.

PARKEREN
Parkeergarage P4 4/5
Parkeergarage P5 -1

Buiten openingstijden zijn de 
parkeergarages via de buitenzijde
toegankelijk. Uitrijden is 24/7 
mogelijk. In P4 en P5 bevinden  
zich betaalautomaten.

 HORECA
Ballini 0
Booven 2
Grand Café3&20 (buiten) 0
Grand Café Rox 2
Villa Break 0

verdieping

nieuwsbrief
SCHRIJF JE IN VOOR DE 

Wil je weten wat hot en trendy is op dit moment? Wil je je laten 
inspireren door de laatste nieuwtjes op woon-en interieurgebied? 

Of ben je gewoon benieuwd naar leuke aanbiedingen? 
Schrijf je in en ontvang regelmatig de Villa ArenA nieuwsbrief.
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Ontdek onze winkels!
villaarena.nl/nieuwsbrief

In oktober maken we jouw bezoek aan Villa ArenA extra leuk. 
Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, plan een 

gratis interieuradvies in (en ontvang ook nog eens een leuke 
goodiebag), profiteer van leuke acties of ontvang stylingtips 

tijdens één van de live presentaties.

Kijk voor het volledige Woontober programma op 
villaarena.nl/woontober

http://villaarena.nl/nieuwsbrief
http://villaarena.nl/woontober


Gevestigd in ArenAPoort: De Entree 1, 1101 BH 
Amsterdam. Hét winkel- en entertainmentge-
bied, 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.

Bekijk de actuele openingstijden 
op www.villaarena.nl

VILLA ARENA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Maandag 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag en woensdag 10:00 tot 17:30 uur
Donderdag 10:00 tot 21:00 uur
Vrijdag en zaterdag 10:00 tot 17:30 uur
Zondag 11:00 tot 17:00 uur
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Almere
Haarlem

50 WOONWINKELS onder één dak
In Woonmall Villa ArenA vind je 50 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 t/m 31 december 2021 en zolang de 
voorraad strekt. Aan deze editie werkten mee: Daniëlle Meijer, Judith van Elk, Marta Klement, 
Jacqueline de Groot en Lisa Colstrup. Met bijzonder veel dank aan alle winkeliers van Woonmall 
Villa ArenA. Voor meer informatie mail naar info@villaarena.nl - www.villaarena.nl

http://www.villaarena.nl

