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kortingen tot50%
€ 3.738,-

van €2.925,- voor 

€ 2.675,-

https://www.villaarena.nl/winkel/kvik/
https://www.villaarena.nl/winkel/lederland/


Meer dan



Superkeukens
Avion/Savino
 
Keuken inclusief keramiek stenen werkblad, wijnklimaatkast, 
koelkast 178 cm en inductiekookplaat met afzuiging en oven. 
Altijd direct de laagste prijs. 305x120 + 313cm.

€ 17.520,-

Berg&Berg  
Luxaflex Duette® Shades
Verduurzamen doen we samen, kies daarom voor Luxaflex 
Duette® Shades. Door de stilstaande luchtlaag in de 
honingraad strucuur bespaar je direct stookkosten.

10% 
korting

OPHEFFINGSUITVERKOOP!
50, 60, 70, 80% KORTING 
OP SHOWMODELLEN
ALLES MOET WEG, OP=OP!

Set 2,5-zitsbanken Barrio 1234 617. Dressoir Metvint 999 49950.

Kasten Adanti 699 34950, 799 39950 .

Dressoir Elance 999 49950.

Hoekbank Tazzo 999 49950. Kasten Romaro 599 29950, 649 32450.

Wandtafel Bassano 599 29950.

     Dressoir Newhaven 849 42450. 

      TV-meubel Tregosa 399 19950. 

Kast Mantera 679 33950. Barkruk Molara 139,95 70. 33950.

OP=OP!

4-zitsbank Vilares 1029 51450. Fauteuil Moneva 579 28950.

Kasten Raffin 779 38950, 699 34950.

TOT 80%  

KORTING!

BeterBed 
Boxspring Cisano

 
Boxspring Cisano vlak met Silver Pocket Deluxe Foam 

matras. Met deze comfortabele boxspring kies je voor een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding. Zo weet jij zeker dat 
je álles uit je boxspring haalt. De boxspring heeft een in 

hoogte verstelbaar hoofdbord. 

van € 799,- voor

€ 599,-

https://www.villaarena.nl/winkel/superkeukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/bergberg/
https://www.villaarena.nl/winkel/beter-bed/


Lederland
Bank Cai
Woontrend 2023: strak model met rondere vormen. 
Leverbaar in verschillende afmetingen, 50 leerkwaliteiten, 
250 kleuren, verschillende stiknaden en pootjes. 

van €2.925,- voor 

€ 2.675,-*

Room108
Hoekbank Nadine
Ons allernieuwste model Nadine is met haar dubbele 
kussens een echte eyecatcher in jouw woonkamer.  
Stel deze bank volledig zelf samen en maak keuze  
uit ontzettend veel stoffen én kleuren. 
325x240 cm.

vanaf 

€ 1.626,-

* 3-zits

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.

vanaf

€ 3.995,-*

* exclusief apparatuur

Houweling Interieur
Fauteuil Turtle
Nieuw bij Houweling Interieur: het Zweedse merk Conform. 
Openingsactie: fauteuil Turtle met verstelbare rugleuning, 
nu met 15% korting.

van € 1.975,- voor

€ 1.679,-**Als getoond

https://www.villaarena.nl/winkel/lederland/
https://www.villaarena.nl/winkel/room108/
https://www.villaarena.nl/winkel/keukensale/
https://www.villaarena.nl/winkel/houweling-interieur/


De Tafelaar
Sofa London Heritage
Sofa ‘London Heritage’ ook met een longchair, ottoman  
of als hoekbank verkrijgbaar. Kom langs in de winkel waar  
wij je meenemen door alle stoffen en kleuren.

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,-

€ 7.450,-

Fama Living 
Fauteuil Lenny
 
Dit is een fauteuil met een iconisch design. De slimme 
combinatie van holle en bolle rondingen geven hem  
een elegante look. Eigenwijs, eigentijds en met een 
eigen stijl. Nu 20% korting. 

in leer van €1.635,- voor

€ 1.308,-

X2O Badkamers
Blaufoss Brushed  

Champagne Gold kranen
Brushed Champagne Gold kranen brengen een vleugje luxe 
naar je badkamer. De ijzersterke PVD-kleurtechnologie laat 

je kranen jarenlang stralen. Tip! Kies deze zachte goudtint 
voor al je badkamerkranen en creëer een prachtig geheel.

Combineer met een marmeren wastafel  
voor een luxueus gevoel.

vanaf 

€149,-*

* Wastafelkranen vanaf € 149,-, badkranen vanaf  
€ 255,-, douchekranen vanaf € 695,-

https://www.villaarena.nl/winkel/de-tafelaar/
https://www.villaarena.nl/winkel/keukencoach/
https://www.villaarena.nl/winkel/fama-living/
https://www.villaarena.nl/winkel/x2o/


Reddy Keukens
Keuken met kookeiland
Keuken met kookeiland, 244cm + 244x105cm. Incl. BOSCH 
inductiekookplaat met afzuiging, 2 x heteluchtoven, 
vaatwasser en koelkast. In elke gewenste maat leverbaar.

€ 10.755,-

De Bommel Meubelen
Akoestisch  
wandpaneel WOOD
Meegaan met de nieuwste trends op het gebied van 
interieur? Kies voor akoestisch wandpaneel WOOD. 
Leverbaar in eiken- of notenfineer en zelf op kleur te 
maken met onze oliën. In 2 maten, 240x60cm / 300x60cm.

vanaf 

€ 139,-

Rofra
Wandkast Maximus 
 
Deze wandkast geeft meteen  
sfeer aan jouw interieur.  
Perfect als roomdivider.  
Door de open vakken kun je  
decoratie mooi laten uitkomen.  
hxbxd 240x125x40cm.

van €1.950,- voor 

€ 1.475,-

GewoonGers 
Plafondhoge opdekdeur 

met kozijn
Plafondhoge opdekdeur met kozijn. Op maat gemaakt 
voor een vaste prijs en vooraf gratis inmeetservice en 

advies aan huis. Zonder verbouwing een nieuwe  
uitstraling in huis. 

vanaf 

€ 2.349,-*

*  Prijs is incl. inmeten, leveren en monteren.

https://www.villaarena.nl/winkel/reddy-keukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/de-bommel-meubelen/
https://www.villaarena.nl/winkel/rofra-home/
https://www.villaarena.nl/winkel/gewoongers/


Kvik
Bordo Arizona beige
Bordo is handig en modern in zowel design als kleur 
en daarmee een voorbeeld van Deens design tegen 
een verrassend lage prijs. Bordo is een duurzame en 
betrouwbare keuze, zowel voor nu als in de toekomst.

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

€ 3.738,-*

Haco Wonen & Slapen
Eetkamerbank Hengelo
Wat past er beter bij een ronde eettafel dan een ronde 
eetkamerbank? Eetkamerbank Hengelo biedt uitkomst.  
Snel leverbaar in 3 uitvoeringen. Combineer met je  
nieuwe bank en eetkamerstoelen  
in dezelfde stof.

€ 799,-

Piet Klerkx
Piet’s Huiscollectie  
Hoekbank Fernardo
 
De stijlvolle hoekbank Fernardo heeft een luxe uitstraling 
en uitstekend zitcomfort. De zachte grijze stof geeft 
een fris effect en de zitkussens zijn gemaakt van 
latex. Bovendien kun je de hoekbank naar eigen wens 
samenstellen.

van €6.499,- voor 

€ 5.999,-

25% 
korting

TEMPUR®
Collectie Uitverkoop

TEMPUR® ruimt de collectie op! Ontvang nu tot 25% korting 
op matrassen, toppers of het TEMPUR® Relax Bed.

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


Corné Wonen
Bank Jort
Deze bank kan helemaal op maat worden gemaakt in meer 
dan 1000 stoffen. Nederlandse fabriek met 10 jaar garantie!  
Bij Corné Wonen koop je altijd luxe producten voor de 
allerlaagste prijs!

Brugman Keukens & Badkamers
Pamag 60G
Deze prachtige leefkeuken met kookeiland is niet alleen 
fijn vanwege de luxe apparatuur en accessoires, maar 
ook nog eens super stijlvol door de matzwarte kasten, het 
keramieke marmerlook werkblad en de achterwand met 
metrotegels in contrasterende kleur.

€ 32.900,-

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


Bruynzeel Keukens
Atlas puur eiken
Ontdek de Atlas puur eiken. Een compacte keuken van alle 
gemakken voorzien. Tussen het kookgedeelte en de spoelbak 
is er voldoende ruimte om alles te bereiden. Ook is de keuken 
voorzien van brede lades, zo heb je het bestek en kookgerei 
altijd direct bij de hand. De oven zit op ideale hoogte voor de 
gemiddelde Nederlander. Geen lastige situaties of verbrande 
armen meer!

Feelgood Living
Maatwerk stoelen
Bij deze stoelen kun je zelf je stof en kleurkeuze bepalen  
net als de kleur van het onderstel. Dus voor ieder wat wils.  
Prijs afhankelijk van de stof  
vanaf € 350,- per stoel. vanaf 

€ 350,-

Auping
Original boxspring
De warme winterweken van Auping. Wintervoordeel op al 
onze bedden, boxsprings, matrassen en beddengoed.

van €2.935,- voor 

€ 2.495,-

Swiss Sense
Home 105

 
Comfort zit in ieder hoekje van Boxspring Home 105 

met pocketvering en 9 comfortzones. Ongeacht je 
lichaamstype en slaaphouding, we’ve got your back.

van €1.590,- voor 

€ 1.290,-

https://www.villaarena.nl/winkel/bruynzeel-keukens/
https://www.villaarena.nl/winkel/feelgood-living/
https://www.villaarena.nl/winkel/auping-store-amsterdam/
https://www.villaarena.nl/winkel/swiss-sense/


Dizayno Home
Bigmama hoekbank 
Hoekbank Bigmama is verkrijgbaar in alle kleuren en in 
materiaalsoorten zoals stof, kunstleder. Je kunt kiezen uit 
diverse afmetingen en met/zonder armleuning. De bank  
heeft een zeer comfortabele zit. 337x154cm.  

* Prijzen wijken af wanneer de afmetingen veranderen.

van € 2.050,- voor

€ 1.650,-*

WOONENZO
Elementenbank Modulairy
Deze trendy, stijlvolle elementenbank is uitgevoerd in de 
kleur crème (beige). De elementenbank Modulairy is uniek. 
Dit zal een absolute blikvanger zijn in jouw woonkamer. 
lxbxh: 323x310x70cm, zithoogte: 38cm.

van € 2.399,- voor

€ 1.699,-

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).

€ 6.995,-

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. Prijs vanaf maat 140x200cm.

van € 3.219,- voor

€ 2.414,-

25% 
korting

https://www.villaarena.nl/winkel/dizayno-home/
https://www.villaarena.nl/winkel/woonenzo/
https://www.villaarena.nl/winkel/i-kook/
https://www.villaarena.nl/winkel/totaalbed/


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/


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 © 2023 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 2023 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

   

zitmeubelen  

http://www.villaarena.nl
http://www.villaarena.nl

