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Laat je inspireren
door ons nieuwe
voorjaarsmagazine en
shop de mooiste styles bij
Woonmall Villa ArenA.
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... en nog veel
meer inspiratie!
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PRONTO WONEN
Schapenvacht wit € 32,95
SUCASA
Bal kussen € 139,Bulldog € 169,-

SWISS SENSE Boxspring
Lifestyle by vtwonen Basil
€ 1.990,- (140x200cm)
SWISS SENSE
Sierkussen vtwonen Dot
Round Soft Pink € 34,95

SUCASA
Stoel € 520,-

SWISS SENSE
Dekbedovertrek Royal
Norway vanaf € 89,95

HOUWELING
INTERIEUR
Olijf/Pols Potten
€ 295,-

PRONTO WONEN
Vaas Binaigo glas
groot € 69,95
klein € 24,95

SANIDUMP
Vrijstaand bad
€ 1.555,-

Natuurlijk én ook mooi, met deze woorden
starten we het nieuwe voorjaar. Want wat
buiten staat te bloeien kunnen we evengoed
naar binnen halen! Zo doen nieuwe, frisse
tinten hun intrede en creëeren we contrast
door een combinatie te maken van strakke
en organische vormen binnen ons interieur.
In dit voorjaarsmagazine brengen we deze nieuwe trends onder
de aandacht, geven we tips over duurzaamheid en laten
we zien hoe je met kleine kleuraanpassingen een groot verschil
kunt bewerkstelligen! Zo hebben we dit voorjaar een fris
kleurenpalet gekozen met als basis de kleur van het jaar:
Bright Skies™. Over natuurlijk mooi gesproken!
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Kleuren

Mild Umber

Subtle Taupe

De temperaturen stijgen gestaag, de ramen en
deuren gaan weer open en we hebben behoefte
om meer naar buiten te gaan. Het voorjaar is in
aantocht! En dat betekent dat onze styliste Judith de
inspiratiepleinen weer een make-over heeft gegeven
met de laatste trends van dit seizoen.

Bright Skies

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!

Dit voorjaar kiest ze voor zachte luchtige
voorjaarstinten. Kleuren die je allemaal
herkent in onze mooie Hollandse voorjaarsluchten. Dit palet is een combinatie van
zachte neutrale tinten en biedt het perfecte
lentegevoel.
Naast strakke grafische lijnen zien we dit
seizoen veel zachte, natuurlijke patronen.
Denk aan golvende en ronde vormen van
accessoires en de afgeronde hoeken van
wanden en meubels. Daarnaast zien we
veelal bijzondere ronde vormen in objecten
en meubels. Met het toepassen van ronde
vormen in huis bereik je al snel meer gezelligheid en warmte. Ronde en organische
objecten scheppen ruimte, voelen zacht
en zijn juist heel mooi te combineren met
strakke grafische lijnen. Je krijgt een interessant plaatje waar je niet snel op uitgekeken
raakt. Met een paar eenvoudige ingrepen
kun je al een ruimte transformeren.

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

Mild Marble

The
Workshop 4

Materialen
Meubels krijgen steeds meer een eigen identiteit.
Natuurlijke zaken als hout, jute, leer, katoen, linnen,
allemaal mooie sprekende en natuurlijke materialen
waarmee we ons graag omringen. Door verschillende
patronen, stijlen en materialen in dezelfde tinten te
combineren, ontstaat er één geheel. En een zachte
(lente)-sfeer.

‘‘Met het
toepassen van
ronde vormen
in huis bereik
je al snel meer
gezelligheid en
warmte.’’

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

De lentekleuren bestaan voornamelijk uit lichte en
natuurlijke tinten. Frisse blauwe kleuren en rustige
aardetinten, maar denk ook aan gedempte olijfgroene
kleuren. Deze kleuren zorgen voor een rustgevende
uitstraling waarbij je je op je gemak voelt.
Op de inspiratiepleinen gebruikt Judith een kleurenkleurenpalet, samengesteld vanuit de kleur Bright Skies™
(Flexa kleur van het jaar 2022) als basis. Hiermee kun je
jezelf op een aantal manieren uitdrukken en die eerste
stap naar het voorjaar zetten. Om een gebalanceerde look
te creëren, kun je bijvoorbeeld een ton-sur-ton
kleurenpalet vol aardse tinten nemen. Deze ton-sur-ton
look is perfect te combineren met organische vormen en
natuurlijke materialen.
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1. DE BOMMEL MEUBELEN Donna, Jaxx & Olivia Ultiem
comfort, bekleed met een stof van hoogwaardige kwaliteit en
verkrijgbaar in verschillende kleuren & uitvoeringen. Meet Donna,
Jaxx & Olivia. De perfecte Bommel eetkamerstoelen voor aan
jouw eettafel! Prijs: Stoel vanaf € 139,- Eettafel Yucca, in
mangohout vanaf € 399,2. TOTAALBED Boxspring Karlstadt Boxspring Karlstadt is
strak, tijdloos en past in ieder interieur. Stel de boxspring volledig
naar wens samen, met keuze uit verschillende stoffen, kleuren,
(top)matrassen, pootjes en bijmeubelen. Vanaf 140x200cm.
Prijs: van € 1.979,- voor € 1.484,-

SUCASA
Beeldje € 58,-

2

1

4

3. SWISS SENSE Boxspring SMART storage 01 Deze boxspring
is een boxspring en kast in één. De bedbodem bestaat namelijk
uit 4 delen die voorzien zijn van een ruim opbergvak. Jouw stijl,
jouw slaapkamer. Prijs: € 1.790,4. PRONTO WONEN Ricardi Dressoir Stoer woonprogramma
Ricardi met mango houtdecor. Melamine Mango decor gecombineerd met zwart metalen frame. Onderhoudsvriendelijk.
Mooi te combineren met andere elementen van het woonprogramma Ricardi. Uit voorraad leverbaar (zolang de voorraad
strekt). 87x240x45cm. Prijs: € 999,- Prijs onder voorbehoud
van prijswijziging.
5. BETER BED Dekbedovertrek Joni
Trakteer jij jezelf op een heerlijk nieuw
dekbedovertrek? Bekijk dan nu de nieuwe
voorjaarscollectie van Beter Bed! Beter
Bed heeft een ruime keuze aan
dekbedovertrekken. Van effen kleuren tot
hippe designs! 140x200cm. Prijs: € 29,95

			MULTI
FUNCTIONEEL

& leuk

ARTFUSION GALERIE Nr. 15
gemengde techniek 20x20cm € 325,3

Durf er uit te springen met The Workshop 4™.
Energieke en vrolijke tinten blazen elke kamer
nieuw leven in. Maak gebruik van speelse
accessoires om een visuele verbinding te
maken tussen verschillende ruimtes.

5

6. PIET KLERKX Enzo Luca bank Amalfi
Deze 3-zitsbank heeft een karakteristiek
design. De bank is uniek en zacht in zijn
ronde vormen met moderne belijning,
maar stoer door het dikke leder in lichte
kleuren. Prijs: € 2.999,-
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FEELGOOD LIVING
Magazine houder € 95,-

7. FAMA LIVING
bank Josephine
Een charmante
verschijning is deze
3-zitsbank van 240cm
breed. Leverbaar in
vele stoffen.
Prijs: € 2.699,-
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SUCASA
Lamp € 99,95

HOUWELING INTERIEUR
Krukje € 329,SUCASA
Beeld € 140,-

HOUWELING INTERIEUR
Fauteuil Volta € 1.141,75
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SUCASA
Bulldog € 169,1. 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.
2. TAKE YOUR SEAT Fauteuil Baggio
Kruip lekker weg in onze prachtige fauteuil
Baggio. Leverbaar in diverse maten en
iedere gewenste stof en kleur. 130cm.
Prijs: € 499,3. 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,-

3

PRONTO WONEN
Geitenvacht
Escara € 32,95

4

OPLADEN
& ontspannen

4. HACO WONEN & SLAPEN Salzburg
woonserie Voeg een eigentijdse stijl en
rustieke flair toe aan jouw interieurinrichting
met deze woonserie. Deze rustieke
meubelen, uitgevoerd in mango hout,
hebben een opvallende afwerking en een
solide stalen frame voor een duurzame
kwaliteit. Prijs: Salontafel € 399,5

Wordt eén met de natuur in het comfort van je eigen
huis. Aardse tinten, zoals Mild Amber™, in harmonie
met natuurlijke lichten scheppen een gevoel van
rust en stabiliteit. Een natuurlijk palet is uitermate
geschikt om te ontspannen en op te laden.

6

HOUWELING INTERIEUR
Armstoel P47 Midj
Italiaans Vanaf € 818,-

5. LEDERLAND Connor De looks en het perfecte
zitcomfort maken dit model! Verkrijgbaar met 2
verschillende armhoogtes en zithoogtes. En dan heb je
nog keuze in stiknaden, poten, leersoorten en kleuren.
Ook mogelijk als hoekopstelling. Bijv. 3-zitsbank:
b248xd90xh79cm Prijs: Vanaf € 2.985,- Nu voor € 2.725,6. BERG&BERG NL Label gordijnen
15% korting op alle NL Label gordijnstoffen.
Excl. confectie. Op maat gemaakt.

SUCASA
Bank € 699,-
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TRENDKLEUR 2022:

bright skies

VAN FLEXA

PRONTO WONEN
Fauteuil Cavaletta
€ 199,95

Ieder jaar komen de Flexa kleurexperts en een panel internationale designexperts
bijeen om de nieuwste trends voor het komende jaar te bepalen. Ze vertalen wereldwijde inzichten en opkomende trends in één kleur die perfect aansluit bij onze huizen;
Bright Skies™ is dé kleur van 2022. Een licht en luchtig blauw, levendig en optimistisch,
die elke ruimte van jouw huis een frisse look geeft. We geven je tips en tricks om de
kleur van het jaar terug te laten komen in jouw interieur. Laat je inspireren!
Laat de natuur spreken

Om rust en orde te creëren, adviseren we
je om te experimenteren met
verschillende aardetinten. Een
combinatie van natuurlijke kleuren zorgt
voor de juiste balans in lichaam, geest en
huis. Zie jij een sfeervolle (woon)kamer
wel zitten? Ga dan voor een likje Bright
Skies™ op de muren en kies gordijnen in
een natuurlijke kleur om de hoogte van
de ruimte te accentueren. De experts
van Berg & Berg en Woninginrichting-Aanhuis voorzien je graag van
advies. Ook in de werk- of studeerkamer
is Bright Skies™ een goede match: een
frisse basis voor de ideale werksfeer.
Onze stylingtip: kies meubels en
woonaccessoires in natuurlijke
materialen zoals hout, riet en bamboe.

PRONTO WONEN
Plantenstandaard
groot € 19,95
klein € 9,95

Pretty pastel

PRONTO
WONEN
Vaas Haye
crème
€ 34,95

PRONTO WONEN
Plaid € 19,95
PRONTO WONEN
Figuur mayana
€ 12,95

PRONTO
WONEN
Vaas € 29,95
& € 22,95

Wij zijn enorm fan van de veelzijdigheid
van Bright Skies™. Lichtroze en lila
combineren uitstekend met deze lichte
en luchtige kleur. Zo ontstaat een
elegante en ontspannen look. Voor een
extra frisse uitstraling voeg je grijstinten
toe aan deze pastels. Ook mooi te
combineren met een lichte houten vloer.
Wow-factor gegarandeerd! Liever iets
minder gedurfd? Je kunt ook beginnen
door deze kleur terug te laten komen in
een aantal interieuraccessoires of
beddengoed.

Modern en fris

Is jouw huis toe aan een nieuwe look?
Het toevoegen van een vleugje Bright
Skies™ kan een groot verschil maken.
De trendkleur geeft jouw interieur
namelijk meteen een moderne, frisse
uitstraling. Ga voor een muur in deze
nieuwe kleur en kies voor de overige
muren een natuurlijke neutrale kleur.
Dan is het resultaat licht, luchtig en
inspirerend. In de woonkamer maar
bijvoorbeeld ook in keuken of badkamer.

Zonzeker

Het blauw van Bright Skies™ leent zich
uitstekend om jouw interieur om te
toveren tot een zonnig oord. Combineer
met geel-, zand en okertinten en de
omgeving krijgt direct een warm en
werelds karakter. En vergeet vooral niet
een paar tropische kamerplanten neer te
zetten. Een goed gevoel is verzekerd!

‘‘Vergeet vooral niet een paar
tropische planten neer te zetten.’’
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1. KONFOR HOME Lotta Stijlvol en comfortabel: de nieuwe
Lotta hoekbank uit de KO’EX collectie! Past perfect in een
modern of industrieel interieur en is verkrijgbaar in elke
gewenste opstelling, kleur en stof. Genoemde prijs geldt
voor alle voorraadmodellen, nieuwprijs is € 1.695,Afm. 201x299cm. Prijs: € 1.295,-

2. DECOR WONEN & SLAPEN Marbella XL Dit
gestoffeerde opbergbed uit de TAF collectie is een prachtig
model met verticale buizen. Het schitterende hoofdbord
straalt klasse uit en heeft een indrukwekkend formaat.
De Marbella XL boxspring is één van de meest populaire
boxsprings. Afm. vanaf 120x200cm. Prijs: vanaf € 1.395,-

3. HOUWELING INTERIEUR Andiamo Home
Het zeer uitgebreide woonprogramma Andiamo
Home is te zien bij Houweling Interieur. Van
TV-dressoir tot complete wandkasten en in
verschillende kleuren en houtstructuren.
Prijs: TV-dressoir als afgebeeld: vanaf € 1.952,-

7. ROFRA HOME Wandkast Maximus Wandkast
Maximus geeft meteen sfeer aan jouw interieur.
Door de open vakken kun je decoratie mooi laten
uitkomen. De wandkast is ook te gebruiken als
roomdivider. 240x125x40cm. Prijs: € 1.375,PRONTO WONEN
Teckel € 24,95

LUCHTIG
1

& open

2

Delicaat, bijna zacht. Door te werken
met warme grijstinten zoals Subtle
Taupe™ kun je je ruimte meer rust
geven en laten ademen. Neutrale,
matte kleuren in combinatie met
open meubels maken de omgeving
luchtig en inspirerend.

4. X2O BADKAMERS Balmani Tablo Arcato
Pietra Grey wastafel Pietra Grey marmer
toevoegen aan je badkamerinterieur is altijd
een goeie zet! De wastafel schept een mooi
contrast in je badkamer dankzij zijn luxueuze
grijze natuursteen met witte aders.
Vanaf 90 tot 180cm. Prijs: badmeubel vanaf
ca € 2.115,5. REDDY KEUKENS Reddy keuken Keuken
met kookeiland, 244cm + 244x105cm. Incl.
BOSCH inductiekookplaat met afzuiging, 2 x
heteluchtoven, vaatwasser en koelkast. In elke
gewenste maat leverbaar. Prijs: € 10.755,6. 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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PRONTO WONEN
Pontini zuill envira € 39,95

3
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5
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PRONTO WONEN
Ladder € 29,95

PRONTO WONEN
Plaid 150x200cm
€ 19,95
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Gratis

interieuradvies
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

PRONTO WONEN
Loveseat Rango
€ 492,50

zitmeubelen

Hoofd vol,
maag leeg…

FEELGOODLIVING
Staande lamp wit
€ 229,-

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!

PRONTO WONEN
Kussen Alghero € 17,95
Kussen Balsorano € 14,95

SUCASA
Bal kussen € 139,-

ARTFUSION GALERIE
Fisherman’s Daughter
120x120cm € 1.950,-
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SUCASA
Kussen €79,-

1. SUPERKEUKENS Keuken Felino In deze keuken, die bestaat
uit een grote kastenwand en ruim kookeiland, voelt elke
kookliefhebber zich thuis. Keuken Felino is van alle gemakken
voorzien met o.a. een luxe combi-stoomoven en inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. De open vakken in het
kookeiland geven deze keuken bovendien een heel sfeervol tintje.
263x110+243cm. Prijs: € 12.599,2. DE TAFELAAR Design Berlage tafel, stoel en bankje
Wow wat een heerlijke sfeer. Mooie design set. Grote keuze uit
verschillende afmetingen. Kom snel kijken bij De Tafelaar. We zijn
gevestigd op de begane grond. Prijs: tafel vanaf € 1.099,3. GOOSSENS Eettafel Stone Stone is een
eettafel in betonlook met mooie ronde
vormen. Dankzij impregnering beschermd
tegen vlekken en bijzonder krasvast. Een
ovale tafel als deze maakt een etentje nóg
gezelliger. Prijs: normaal € 1.449,- nu
vanaf € 1.304,4. KVIK Veda Touch Green
Een combinatie van het beste van Deens
design en elegantie. Eenvoudig schoon
te maken en duurzaam. Deze keuken is
gemaakt om in te leven: anti-vingerafdruk, anti-kras en vlekbestendig. De
adviesprijs is incl. kasten, plinten en
werkblad. Excl. spoelbak, kraan,
apparatuur, styling, opbouw, levering
en montage. Prijs: € 2.616,-

1
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6. ART DISTRICT Perfect white
Kunstenaar: Hans Jochem Bakker.
Techniek: zeefdruk op leer/dibond.
Kunstuitleen en kunstkoop mogelijk.
Ruime collectie aan kunst aanwezig op
600m2. Gratis proefplaatsing bij je
thuis. 100x100cm Prijs: € 895,-

VITAAL

2

4
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PRONTO WONEN
Krukje Ballaro
€ 29,95

5. BRUGMAN KEUKENS & BADKAMERS
Badkamer Cube Deze badkamer voelt fris
en luxe aan. De cominatie van marmerlook
tegels en licht blauwe tegels in
visgraatpatroon geven de badkamer een
unieke stijl. De strakke witte meubels en
kranen in geborsteld messing, maken de
badkamer helemaal af. Prijs: € 9.739,-

& positief

Optimistisch en levendig met een
koele ondertoon, dat is Mild Marble™.
Compleet in zijn veelzijdigheid en
natuurlijke uitstraling een perfecte
basiskleur om grenzeloos mee te
combineren. Haal de positieve effecten
van buiten naar binnen voor een
opgefriste en energieke ruimte.

HOUWELING INTERIEUR
Zigzag olijf € 295,Olijf € 295,-
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Gratis

kinderopvang
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.

PRONTO WONEN
Vaas € 29,95

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.

Kinderspeelparadijs

FEELGOOD LIVING
Poef rose of groen
€ 69,95

Ballorig

PROFIJT
MEUBEL
Kandelaar
koper € 19,95
SUCASA
Draaifauteuil Kenda
Taupe bouclé
€ 1.140,-

PRONTO WONEN
Vaas bleu € 9,95
PRONTO WONEN
Tafelkok zaklamp Torcia € 19,95

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.
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Je huis

verduurzamen
een aantal tips!

Je huis verduurzamen. Met een stijgende energierekening en
de ingrijpende klimaatverandering zul ook jij ongetwijfeld
overwogen hebben om je huis te verduurzamen. Goede opties
zijn het optimaal isoleren van je huis, zonnepanelen en het
overstappen op een warmtepomp. Maar wat kun je met jouw
interieur bijdragen aan een duurzame woning? Wij zetten een
aantal tips voor je op een rijtje!

Less is more!
In 1947 benoemde architect Ludwig Mies van
der Rohe voor het eerst het concept: less is
more. Hét uitgangspunt voor minimalistische
bouwstijlen en interieur. Strakke vormen,
zachte kleuren en veel ruimte zorgen
voor rust in je huis en daarnaast is een
minimalistische woonstijl ook nog eens
hartstikke duurzaam. Stel jezelf voordat je
een item gaat aanschaffen de vraag: heb
ik dit écht nodig? Voor ieder product zijn
namelijk grondstoffen, opslag en transport
nodig. Daarnaast kun je jezelf afvragen
of je het item dat je nu al bezit niet kunt
opknappen of aanpassen. Denk bijvoorbeeld
aan nieuwe stoffering of vulling voor je bank
of het opschuren en opnieuw laten lakken
van je vloer.

“Paars oogt
mysterieus en
symboliseert
het intellect en
spiritualiteit.”

Lees hier het
volledige artikel

Ga voor duurzame
materialen

Deze tip lijkt misschien een inkoppertje, maar kijk bewust naar de
materialen van jouw nieuwe meubels of interieur. Het gaat hierbij
niet alleen om bijvoorbeeld gerecyclede materialen of bijvoorbeeld
mangohout, maar ook de keuze voor hoogwaardige kwaliteit kan
door de langere levensduur bijdragen aan een duurzaam interieur.

The floor is yours

Wil jij met jouw vloer zo min mogelijk milieu impact maken? Kijk
dan samen met de vloerspecialisten in Villa ArenA naar de perfecte
vloeren voor iedere ruimte. Ga voor de juiste vloer op de juiste plek.

Check de labels

Wil je per woonitem weten of deze duurzaam geproduceerd wordt
of bijdraagt aan een beter milieu? Check dan de verschillende
labels. Of het nu gaat om bedden, banken of houten meubels, er
zijn verschillende keurmerken en labels die jou kunnen helpen bij
het verduurzamen van je huis.

SUCASA
Bulldog
€ 229,-

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

shoppen
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VOORJAAR

VOLG VILLA OOK OP

pinterest

Het voorjaar is hét ideale moment om jouw nieuwe interieur te shoppen!
Scoor jouw droomkeuken, de ideale badkamer of die heerlijke bank.

Alle winkels in Villa ArenA zijn
maandag 2e Paasdag,
Hemelvaartsdag en maandag
2e Pinksterdag geopend
van 11.00 tot 18.00 uur.

heerlijk shoppen
Op deze dagen ma
ken we jouw
bezoek aan Villa
ArenA extra leuk.
Laat je inspirere
n door de nieuw
ste
woontrends, pla
n een gratis
interieuradvies in
en geniet van he
t
gezellige enterta
inment.

Zondag 1e Paasdag en zondag 1e Pinksterdag is Villa ArenA gesloten.

SLAAPKAMER
Auping Store
Beter Bed
Decor Wonen & Slapen
Goossens
Haco Wonen & Slapen
Konfor Home
Piet Klerkx
Swiss Sense
Tempur Store
TotaalBED
WOONENZO

Kan jij geen genoeg krijgen van wooninspiratie?
Via onze Pinterestpagina voorzien we je met plezier van de laatste
trends, kleuren en héél veel fijne inspiratiebeelden. Bekijk de diverse
borden en ontdek welke interieurstijl bij jou past!

BADKAMER

Brugman Badkamers
Sani-Dump
X2O Badkamers

DECOREREN
@villaarena

6.1k followers

85.3k monthly views

Art District
ArtFusion
Berg&Berg
Woninginrichting-Aanhuis
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VLOEREN/WANDEN
Berg&Berg
Woninginrichting-Aanhuis

KEUKEN

Brugman Keukens
Bruynzeel Keukens
I-KOOK
Keukencoach
Keuken Kampioen
Keukenconcurrent
Keukensale
Küchen-Dump
Kvik
Mandemakers Keukens
Reddy Keukens
Snaidero Keukens
Superkeukens
Tulp Keukens
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WOONKAMER

Corné Wonen
De Bommel Meubelen
De Tafelaar
Decor Wonen & Slapen
Dizayno Home
Fama Living
Feelgood Living
Goossens
Haco Wonen & Slapen
Houweling Interieur
Konfor Home
Kvik
Lederland
Montèl
Piet Klerkx
Pronto Wonen/Profijt Meubel
Rofra Home
Room108
Sanders Wonen
Sucasa
Take Your Seat
WOONENZO

Ontdek onze winkels!
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SERVICES

Geldautomaat
Interieuradvies
(gratis; op zaterdag)
Kinderbioscoop
Kinderspeelplein
WC
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Onze toiletruimtes zijn voorzien
van babyverzorgingsfaciliteiten.

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

HORECA

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

LEISURE

Ballorig (buiten)
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Zaandam
Haarlem

AMSTERDAM

A9

A4

A6

Almere
A9
A1

A2

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

Bekijk de actuele openingstijden
op www.villaarena.nl

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 © 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 t/m 30 juni 2022 en zolang de voorraad strekt. Aan deze editie werkten
mee: Daniëlle Meijer, Judith van Elk, Marta Klement, Anniek Houwer en Jacqueline de Groot.
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-885-242FNFQ
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