
magazine
zomer 2022

kortingen tot50%

€ 1.599,-

€ 7.567,-

https://www.villaarena.nl/winkel/de-bommel-meubelen/
https://www.villaarena.nl/winkel/kvik/




Corné Wonen
Bankstel Jort

 
Model Jort heeft afgeronde vormen en armleuningen die  

in de rug doorlopen. Deze eigentijdse bank geeft een  
ruimtelijk gevoel aan je interieur. Verkrijgbaar in vele  

stoffen en maten. 10 jaar garantie.

Berg&Berg  
NL-Label Gordijnen 

10% korting op alle NL Label gordijnstoffen.  
Excl. confectie. Op maat gemaakt.

 
Brugman keukens&badkamers
Urola 5004
Deze prachtige groene keuken met schiereiland en stoere 
zwarte accenten geeft niet alleen een ruimtelijk geheel, 
maar straalt door de marmerlook ook veel luxe uit.  

Superkeukens 
Rodez

Compleet met BORA inductiekookplaat met  
afzuigsysteem, koel/vriescombinatie, vaatwaser en oven.  

De betonlook fronten creëren een eigentijdse sfeer en 
maken deze keuken direct het middelpunt van jouw 

woning. De wandrekken geven een speels accent aan  
deze stoere keuken. 

€ 11.700,-

€ 7.210,-

10% 
korting

345x167cm.

https://www.villaarena.nl/winkel/brugman-badkamers-keukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/corne-wonen/
https://www.villaarena.nl/winkel/bergberg/
https://www.villaarena.nl/winkel/superkeukens/


Decor Wonen en Slapen
Marbella XL
Prachtig model met verticale buizen. Dit schitterende 
hoofdbord straalt klasse uit en heeft een indrukwekkend 
formaat. De Marbella XL boxspring is één van de meest 
populaire boxsprings, omdat het een unieke en moderne 
uitstraling heeft. Vanaf maat 120x200cm.

Lederland
Archie
Archie is leverbaar in verschillende opstellingen, 
leerkwaliteiten en -kleuren. Zoals afgebeeld en gespiegeld, 
inclusief 1 elektrische relax. Nieuw uit voorraad leverbaar. 
Zolang de voorraad strekt. 

X2O Badkamers
Fila meubel

Verticale lijnen zijn hot! Ontdek nu ons  
gloednieuwe Fila meubel in naturel eiken en notenhout.

Combineer met een marmeren wastafel  
voor een luxueus gevoel.

van €4.490,- voor 

€ 3.920,-

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

vanaf 

€ 1.595,-

vanaf

€ 3.995,-*

* exclusief apparatuur

NIEUW

van € 6.350,- voor

€ 3.490,-*

bxdxh 277x235x74cm.

* Meubel met wastafel

https://www.villaarena.nl/winkel/x2o/
https://www.villaarena.nl/winkel/decor-wonen-slapen/
https://www.villaarena.nl/winkel/keukensale/
https://www.villaarena.nl/winkel/lederland/


Fama Living 
Bank Kalahari
 
Deze bank is in vele opstellingen en stoffen mogelijk.

De Tafelaar
Haveli Dreams hoekbank 
met ottoman
Deze superleuke bank van het merk Soof’s Interieur is 
verkrijgbaar in meer dan 50 stofsoorten en 100 kleuren. 
Zelf samen te stellen uit verschillende elementen.  
Bekijk alle afmetingen via detafelaar.nl

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
Spiegel met verlichting
Deze spiegel is verkrijgbaar in  
150 of 200 centimeter doorsnede.

€ 7.450,-

€ 2.450,-

vanaf

€ 1.675,-

vanaf

€ 4.428,-

https://www.villaarena.nl/winkel/houweling-interieur/
https://www.villaarena.nl/winkel/de-tafelaar/
https://www.villaarena.nl/winkel/fama-living/
https://www.villaarena.nl/winkel/keukencoach/


De Bommel Meubelen
Hoekbank Santorini
Ontzettend populair, veelzijdig en passend bij ieder 
interieur. De bank waar je alle kanten mee op kunt. Een 
andere kleur, opstelling of stof? De mogelijkheden zijn 
eindeloos! Nieuw bij de Bommel: Akoestisch wandpaneel 
Wood, in 2 maten. h76 x b279/201 x d94cm.

€ 1.599,-

Take Your Seat
U-bank Brandon
Deze bank is verkrijgbaar in diverse opstellingen, bekledingen 
en kleuren. Model Brandon is uitgevoerd met een stoere zwart 
metalen sledepoot. U-bank Brandon is het ideale model voor 
de echte bankhanger met een niet al te grote woonkamer. 
145x300x195cm.

Konfor Home
Lars
Tweezitter Lars in Teddy voor een soepele statement in je 
woonkamer. De Lars is super comfortabel! De Teddy stof 
creëert gelijk een gezellige, relaxte sfeer in je woning.

van € 1.595,- voor

€ 1.295,-

van € 1.898,- voor

€ 1.498,-

Goossens
Fauteuil Lygo

Neem plaats in Fauteuil Lygo en gun jezelf een moment  
van pure ontspanning. Dankzij nosagvering in de zit,  

geniet je van een optimaal zitcomfort. Snel in huis!

van € 399,- voor

€ 359,-

https://www.villaarena.nl/winkel/take-your-seat/
https://www.villaarena.nl/winkel/konfor-home/
https://www.villaarena.nl/winkel/de-bommel-meubelen/
https://www.villaarena.nl/winkel/goossens-wonen-slapen/


Haco Wonen & Slapen
Woonserie Faro
Uitgebreide woonserie in de kleur Old Teak  
met visgraatmotief en metalen frame.

TEMPUR®
ONE™ BY TEMPUR® 
De ONE™ BY TEMPUR® matras is GEKOZEN PRODUCT VAN HET 
JAAR. Complimenteer de matras met de prachtige ONE™ BY 
TEMPUR® boxspring en word écht uitgerust wakker.

* o.b.v. een 180x200cm vlakke boxspring  
met het hoofdbord Plain.

Kvik
Ombra Green
Deze keuken van Kvik is groen, zowel van buiten als van 
binnen. Alle houten delen zijn gemaakt van gecertificeerd, 
duurzaam geproduceerd hout en de fronten zijn 
vervaardigd uit gerecyclede PET flessen. 

*  Prijs is incl. kasten, handgrepen, plinten, werkblad  
en exclusief spoelbak, kraan, apparatuur, levering  
en montage.

Piet Klerkx
Enzo Luca Hoekbank Vinci

 
Hoekbank Vinci is een moderne bank van het merk Enzo 

Luca. Deze bank garandeert comfortabel en langdurig 
zitcomfort en is ook nog eens volledig naar wens en  

smaak samen te stellen.

€ 7.567,-*

€ 4.799,-

vanaf 

€ 3.750,-*

180x200cm

vanaf 

€ 499,-

https://www.villaarena.nl/winkel/kvik/
https://www.villaarena.nl/winkel/tempur-store/
https://www.villaarena.nl/winkel/haco-wonen-slapen/
https://www.villaarena.nl/winkel/piet-klerkx/


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).

Feelgood Living
Tenerife bank 
Deze stijlvolle bank is samen te stellen uit diverse 
elementen. Het zitcomfort is zeer aangenaam en 
tegelijkertijd duurzaam doordat er gebruik is gemaakt van 
een pocketvering. Kom vrijblijvend langs in onze showroom 
om deze bank te testen.

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

TotaalBED
Boxspring Ingmar 
Boxspring Ingmar straalt met het minimalistische ontwerp  
pure rust uit. Stel boxspring Ingmar helemaal naar wens 
samen, met keuze uit verschillende stoffen, kleuren, (top)
matrassen en pootjes.

€ 7.950,-

vanaf maat 140/200cm van € 1.939,- voor

€ 1.454,-

25% 
korting

€ 6.995,-

vanaf 

€ 2.495,-

https://www.villaarena.nl/winkel/totaalbed/
https://www.villaarena.nl/winkel/i-kook/
https://www.villaarena.nl/winkel/feelgood-living/
https://www.villaarena.nl/winkel/reddy-keukens/


Bruynzeel Keukens
Atlas puur eiken
Deze greeploze houtlook keuken is uitgevoerd in een compacte 
L-opstelling met daaraan een barretje. Ideaal om een maaltijd 
voor te bereiden, de dag door te spreken of aan te werken. 
Meer keukeninspiratie opdoen? Kom langs bij onze nieuwe 
Bruynzeel keukenwinkel in Villa ArenA.

€ 7.892,75

Swiss Sense
Boxspring Home 103
Boxspring Home 103 combineert een tijdloos, modern en 
stijlvol uiterlijk met een heerlijk slaapcomfort. En dat voor een 
aantrekkelijke prijs! Stel jouw boxspring naar eigen wens samen.

€ 1.490,-

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!

https://www.villaarena.nl/winkel/bruynzeel-keukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/swiss-sense/
https://www.villaarena.nl/interieurblog/van-trend-tot-inspiratieplein-zomer/


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

https://www.villaarena.nl/nieuwsbrief/


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 of scan de QR Code! 

interieuradvies
Gratis 

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.

2 UUR 

GRATIS 

PARKEREN

IN JULI EN 

AUGUSTUS

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


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
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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 augustus 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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https://www.villaarena.nl/
http://www.villaarena.nl
http://www.villaarena.nl

