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kortingen tot50%
€ 8.499,-

€ 2.899,-

https://www.villaarena.nl/winkel/superkeukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/piet-klerkx/
http://villaarena.nl


Corné Wonen
Poef en bank Juka

Berg&Berg  
NL-Label Gordijnen 

15% korting op alle NL Label gordijnstoffen.  
Excl. confectie. Op maat gemaakt.

Brugman keukens&badkamers
Milox
Deze moderne keuken valt op door het lijnenspel van de 
strakke zwarte greeplijsten. Naast de looks biedt de keuken 
ook enorm veel praktische opbergruimte én is de keuken 
voorzien van luxe apparatuur. 

Superkeukens 
Keuken Franchetti

Een keuken met klasse!  
De strakke belijning, de onyx zwarte fronten en het Fenix 

werkblad met fluweelzachte touch maken het koken 
in deze keuken een ware luxe. Compleet uitgerust met 

apparatuur van AEG.

vanaf

€ 12.630,-

€ 8.499,-

15% 
korting

Auping Store  De Warme Winterweken
 

Wintervoordeel op alle Auping matrassen en beddengoed.

BeterBed
Boxspring Attraktiv Trendik

Deze boxspring voorziet je van een prachtig, innovatief 
slank ontwerp. Met ranke lijnen en verfijnde details tovert 
deze boxspring je slaapkamer om naar een trendy ruimte 

vol comfort!

van € 2.299,- voor

€ 1.699,-

https://www.villaarena.nl/winkel/auping-store-amsterdam/
https://www.villaarena.nl/winkel/beter-bed/
https://www.villaarena.nl/winkel/brugman-badkamers-keukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/bergberg/
https://www.villaarena.nl/winkel/corne-wonen/
https://www.villaarena.nl/winkel/superkeukens/


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.

Profijt Meubel
Alburg
Model Alburg is een royale, kubistische en speels 
vormgegeven hoekbank met een uitermate comfortabel 
zitcomfort, welke voorzien is van losse keerbare 
rugkussens. Uit voorraad leverbaar. 
Prijs o.v.b. eventuele verhoging.

Pronto Wonen
STRETTO WHITE

Creëer met dit woonprogramma een stoer contrast binnen 
je interieur. Meerdere items mogelijk. Stoere eigentijdse 

uitstraling. Grote variëteit in eettafels. Handige soft-close 
ladesysteem. Uit voorraad leverbaar. 

€ 699,-

nu voor

€ 1.399,-

Keukensale
Keuken Rubens
Front laklaminaat decor staal geborsteld. Werkblad kunststof 
met ABS kanten. Inlcusief spoelbak en mengkraan. Design 
apparatuur van het topmerk Siemens.

266x245cm

288x214cm

van € 1.795,- voor

€ 995,-

OP
=

OP

vanaf

€ 3.995,-*

* exclusief apparatuur

OP
=

OP

hxbxd 90x138x42cm

Fama Living
Fauteuil Volta
Een heerlijke fauteuil met slimme opties zoals een 
voetenbank annex tafeltje en een onzichtbaar 
draaimechanisme.
* geldig op showmodellen

De Tafelaar
Bank Vino Piemonte
Deze superleuke bank kun je zelf samenstellen uit de 
grote keuze van elementen. Hoek, U-vorm, longchair of 
ottoman. Kom gezellig langs, dan nemen we samen de 
mogelijkheden door. 5 jaar gratis vlekgaranie (tot 14 
dagen na uitgave editie).

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,-!

Houweling Interieur
Grey Fauteuil

De fauteuil ‘Grey’ van het Belgische meubelmerk Olta is 
een stoere fauteuil die overal bij past. Zeer comfortabel en 

niet te groot. Keuze uit vele stoffen of leer.

€ 7.450,-

Elke gewenste afmeting mogelijk.

vanaf

€ 899,-

30% 
korting*

15% 
korting

van € 950,- voor

€ 807,50

van € 1.217,- voor

€ 852,-

https://www.villaarena.nl/winkel/pronto-wonen/
https://www.villaarena.nl/winkel/decor-wonen-slapen/
https://www.villaarena.nl/winkel/keukensale/
https://www.villaarena.nl/winkel/profijt-meubel/
https://www.villaarena.nl/winkel/houweling-interieur/
https://www.villaarena.nl/winkel/fama-living/
https://www.villaarena.nl/winkel/de-tafelaar/
https://www.villaarena.nl/winkel/keukencoach/


De Bommel Meubelen
Armstoel Lucas
Op zoek naar een comfortabele eetkamerstoel met 
armleuning? Shop industriële armstoel Lucas, verkrijgbaar 
in vier kleuren en afgewerkt met zwart metalen poten, nu 
met 50% korting!

per 2 van 1 kleur  

€ 169,-

Konfor Home
New Bolton 
De Bolton hoekbank is uitgevoerd in zachte velvet stof.  
De velvet stof geeft een rijke diepe glans en een zacht aaibaar 
oppervlak die ieder uitnodigt om op te gaan loungen.

Goossens Wonen
Eettafel GS-1302

Een ovale eettafel als GS-1302 is niet alleen gezellig,  
door de lange vorm heb je ook veel zitruimte. Kies uit 

diverse materialen, kleuren en maten. 

250x340cm

KeukenConcurrent
GL-Vespa 403XL
De GL-Vespa 403XL van Keukenconcurrent is een keuken 
met een luxe uitstraling. Voorzien van een marmerlook 
werkblad in combinatie met donkere houtlook keukenkasten. 
Een echte eyecatcher met veel opbergruimte!

van € 1.749,- voor 

€ 1.574,-

€ 9.990,-

van € 1.695,- voor

€ 1.495,-

1+1
gratis

10% 
korting

Reddy Keukens
Keuken Gladstone Oak
Inclusief Pelgrim inductiekookplaat, afzuigkap, 
combimagnetron, vaatwasser en koelkast.  
In elke gewenste maat leverbaar.

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

Piet Klerkx
Enzo Luca 4-zitsbank  

Ombra
 

Ga voor tijdloos design met 4-zitsbank Ombra van Enzo 
Luca. Met de keuze uit diverse materialen en kleuren geef 

je het strakke ontwerp een uniek karakter.

TEMPUR®
Sensation Elite

Fantastisch nieuws! De Sensation Elite matras is Product 
van het Jaar 2021. Kom naar onze winkel en profiteer nu op 

al onze matrassen van 50% korting op het tweede matras.

€ 6.995,-
Nú 2e matras 

50% korting

€ 7.950,-
ca. 380cm

243,2x243,2x100cm (eiland)

€ 2.899,-

https://www.villaarena.nl/winkel/keukenconcurrent/
https://www.villaarena.nl/winkel/konfor-home/
https://www.villaarena.nl/winkel/de-bommel-meubelen/
https://www.villaarena.nl/winkel/goossens-wonen-slapen/
https://www.villaarena.nl/winkel/tempur-store/
https://www.villaarena.nl/winkel/i-kook/
https://www.villaarena.nl/winkel/reddy-keukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/piet-klerkx/


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? 

Je bent van harte welkom in onze showroom voor een 
vrijblijvende offerte. In januari ontvang je 10% korting op 

een kast op maat. Vraag naar de voorwaarden.

Goossens Slapen

Boxspring 
Briljant Supreme 
Creëer een chique en luxe uitstraling in jouw slaapkamer 
met boxspring Briljant Supreme. Het prachtige hoge 
afgeronde hoofdbord is voorzien van verticale stiksels die 
zorgen voor een stijlvolle touch.

HACO Wonen & Slapen
Master hoekbank

 
Deze luxe bank is uitgevoerd met een zachte, glimmende 
stof, een bies, knopen aan de onderkant en zwart houten 
poten. Met deze bank heb je voldoende zitruimte en een 

heerlijke plek om te ontspannen.

van € 2.661,- voor

€ 2.129,-

TotaalBED
Boxspring Nightline
elektrisch
De elektrisch verstelbare boxspring Nightline is strak, 
minimalistisch en tijdloos. Stel de boxspring helemaal naar 
wens samen, met keuze uit verschillende stoffen, kleuren, (top)
matrassen, pootjes en bijmeubelen.

€ 1.399,-

vanaf maat 140/200 20% 
korting

van € 2.979,- voor

€ 2.234,-

25% 
korting

Sanders Wonen
Eetkamertafel Vulcano
De Vulcano eetkamertafel heeft een stoer design en een 
robuuste uitstraling. De tafel is gemaakt van gerecycled 
teakhout en heeft zwarte metalen U-poten. De tafel is in 
verschillende maten verkrijgbaar

Take Your Seat
Loungebank Montero
Deze prachtige loungebank is nieuw in onze collectie.  
Geef een spannende touch aan uw interieur door te kiezen  
voor een opvallende kleur!

van € 1.798,- voor

€ 1.398,- 

van € 1.999,- voor

€ 1.699,-

Room108
Hoekbank Claire Crowdy 
Deze ruime hoekbank vormt het middelpunt van je 
woonkamer én er is een plekje voor iedereen. Je kunt 
model Claire dankzij de vele elementen, materialen 
én kleuren volledig samenstellen.

* Leverbaar vanaf € 2.349,- en in diverse afmetingen, 
stoffen, leersoorten en kleuren.

410x333cm

LEDERLAND 
 Leren (hoek)bank  

Pompeo
Met stevige vaste zitkussens en nonchalante rugkussens 

maak jij de Pompeo hét middelpunt in de woonkamer!  
Je kunt kiezen uit verschillende opstellingen, 

leerafwerkingen, -kleuren en pootjes.

€ 3.513,-

225x78x100cm

van € 3.200,- voor

€ 2.900,-*

*Zoals getoond in geschuurd leer van €3.630,- Nu voor €3.265,-.  
  Uit voorraad leverbaar, zolang de voorraad strekt.

Afm. zoals afgebeeld: 310x200cm 

https://www.villaarena.nl/winkel/totaalbed/
https://www.villaarena.nl/winkel/goossens-wonen-slapen/
https://www.villaarena.nl/winkel/woninginrichting-aanhuis/
https://www.villaarena.nl/winkel/haco-wonen-slapen/
https://www.villaarena.nl/winkel/take-your-seat/
https://www.villaarena.nl/winkel/sanders-wonen/
https://www.villaarena.nl/winkel/lederland/
https://www.villaarena.nl/winkel/room108/


WOONENZO
Kledingkast Narago

 
De kledingkast Narago bestaat deels uit schuifdeuren én 

draaideuren. Veel van onze kledingkasten komen inclusief 
extra legplanken en roedes. Kom langs.

van € 895,- voor

€ 595,-

bxhxd 270x210x61cm

Rofra Home
Sofa Brighton 3-zits  
met Longchair
Wil je het net even anders? Bij Rofra Home stel je zelf jouw 
droombank samen. Kies de opstelling, stof, kleur maat etc. 
Kom langs en laat je verrassen.

van € 2.635,- voor

€ 2.175,-

X2O Badkamers
Waterbesparende 
toiletoplossing
Maak je toiletruimte af met deze unieke actie! Ontvang een 
gratis Oleas bedieningspaneel bij aankoop van een toilet en 
Ideal Standard Prosys inbouwreservoir met SmartValve functie 
(en bespaar tot 9L water/dag). 

Actievoorwaarden: enkel geldig op Luca Varess Spirello of 
Calibro toilet (m.u.v. art. nr. 22933). 

van ca. € 888,- voor

€ 420,-

GRATIS 
BEDIENINGS-

PANEEL

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.

villaarena.nl/nieuwsbrief

http://villaarena.nl/nieuwsbrief
https://www.villaarena.nl/winkel/x2o/
https://www.villaarena.nl/winkel/rofra-home/
https://www.villaarena.nl/winkel/woonenzo/


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

AMSTERDAM

A6

A2

A9

A9

A4

A1

Zaandam

Almere
Haarlem

50 WOONWINKELS ONDER ÉÉN DAK
In Woonmall Villa ArenA vind je meer dan 
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 © 2022 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 januari 2022 tenzij anders vermeld en zolang de voorraad 
strekt. Aan deze editie werkten mee: Daniëlle Meijer, Marta Klement, Jacqueline de Groot en 
Anniek Houwer. Met bijzonder veel dank aan alle ondernemers van Woonmall Villa ArenA. Voor 
meer informatie mail naar info@villaarena.nl - www.villaarena.nl
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