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ONTWERP JE EIGEN BANK EN FAUTEUIL
Jĳ bent uniek, jouw meubel ook!

ONTDEK ONZE WOONSTĲLEN
Welke woonstĳl past bĳ jou?

NIEUW! ABSTRACT & VERFĲND COLLECTIE
Over de ontwerpers en de collectie.

Neem mee! Gratis
Inspiratie Magazine



Wij zijn de Rebellenclub
Bĳ ons géén dertien in een dozĳn oplossingen.
We houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in kleine oplage.

Bĳ ons ben je geen nummer.
Je weet zelf het beste wat precies bĳ jou past, daarom geven wĳ je alle ruimte om je nieuwe meubel helemaal
zelf samen te stellen zoals jĳ het mooi vindt. Precies jouw smaak en helemaal op maat gemaakt.

Vergeet vermoeiende bezoekjes aan de meubelboulevards.
Bĳ de Rebellenclub vind je het meteen of je ontwerpt jouw bank eenvoudig zelf; kies je model, je opstelling en
één van onze 150 kleuren en afwerkingen.

De luxe van maatwerk, maar dan niet voor de hoofdprĳs.
Wĳ doen het wat slimmer. We houden onze voorraad klein en produceren lekker dicht bĳ huis in Europa. Mooi
design, perfecte kwaliteit en dat voor een zachte prĳs.

De club
van de
vriendelijke
dwarsdenkers
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Vinden wat je
niet zocht!

REBELLENCLUB

OPBERGKAST: New adventures webbing - zwart €1049,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.
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REBELLENCLUB WOONSTĲL

Strak & Stijlvol warm
Een ontspannen en bewuste manier van leven staat
in deze woonstĳl centraal. Naast het gebruik van
natuurlĳke materialen en kleuren zien we ook een
Scandinavische touch wat betreft materiaalgebruik
en ontwerp. Met variaties van wit-, beige- en
zandtinten. De stĳl vormt zo een sfeervol geheel.
Krachtig in eenvoud.

SALONTAFEL: Leeds rond S

€329.-

BANK: Lyon XL v.a. €1199,-. Deze uitvoering: 2,5-Zits + Chaise Longue is €1899,- SALONTAFEL: Leeds rond M - zwart keramiek €499
SALONTAFEL: Leeds rond S - zwart keramiek €329,- Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken. Kĳk voor een overzicht
van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.

• 76 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | STRAK & STĲLVOLSTRAK & STĲLVOL | REBELLENCLUB WOONSTĲL



Een fris
idee om op
te zitten.

EETKAMERSTOEL: Pescara - set van 2

€249.-
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BUREAU: Alba

€279.-

Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL STRAK & STĲLVOL WARM

BANK: Lyon XL 2,5-Zits + Chaise Lounge €1899,- VLOERKLEED: Evert Rond - wit/grĳs €449,- VLOERLAMP: Bjorn - zwart €549,-
HANGLAMP: Rosalie set van 3 - zwart €499,- SALONTAFEL: Sala - getint glas €489,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de
productcatalogus vanaf pagina 73.

BUREAU: Alba - zwart €279,- EETKAMERSTOEL: Naya - groen €219,- VLOERLAMP: Bjorn - zwart €549,- Kĳk voor alle product en
verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code
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We leggen
het je graag
voor de voeten.

Abstract & Verfijnd
LEES ALLES OVER DE ONTWERPERS EN DE COLLECTIE

Ontdek de collectie Abstract & Verfijnd. Het is
een collectie die is ontstaan uit de handen van
jonge ontwerpers Kimberly Cloë Boekhoven,
Morris Vlĳm en Lisa Pouw. De studenten hadden
een sterke verbintenis met de natuur; zo is de
woonstĳl tot stand gekomen.

Kimberly: “De rust, natuurlĳke bewegingen en
imperfecte vormen hebben ons geïnspireerd om tot
deze woonstĳl te komen. We zĳn gestart vanuit een
trend- en stĳlgroep onderzoek. Wat worden onze
uitgangspunten en op welke consument gaan we ons
richten?”. De drie hebben de trends wabi sabi,
craftmanship en stilness white meegenomen in hun
ontwerpen. Lisa: “Door sterk trendonderzoek te
doen, hebben we ons kunnen richten op een
stĳlontwikkeling die in de toekomst past. Iedereen
heeft na een hectische tĳd zoals nu met Corona,
behoefte aan rust en houvast. Verbondenheid was
hierin een belangrĳk kernwoord, welke we graag
wilden laten terugkomen in onze woonstĳl”.

Morris: “Ons gedeelde enthousiasme over het project
heeft ervoor gezorgd dat we met zĳn drieën echt
konden knallen. We zaten goed op één lĳn, waardoor
we een sterk teamverband kunnen vormen. Dit project
heeft mĳ laten doen inzien dat conceptontwikkeling
echt iets is waar ik verder in wil gaan werken. Het
concept Abstract & Verfijnd staat als een huis en dat is
te zien. In al onze ontwerpen komt het idee en het
verhaal achter de woonstĳl goed terug en dat is super
vet! Ik ben trots op dit team en wat we gemaakt
hebben. De collectie kenmerkt zich door kernwoorden
als puur, verbondenheid, aandacht, esthetisch en
kalm.

Vloerkleed Flow of Nature is geïnspireerd op de vormen van
gelaagde sneeuw en de natuur. De subtiele lĳnen zĳn een
prachtig detail van dit kleed.

De Rebellenclub is een samenwerking
aangegaan met de creatieve studenten van het
Nimeto Utrecht. Vanuit deze samenwerking is
een unieke collectie ontstaan, en alleen
verkrĳgbaar bĳ de Rebellenclub!

• 1312 • REBELLENCLUB | ABSTRACT & VERFĲNDABSTRACT & VERFIJND | REBELLENCLUB



Rust & Naturel
In deze woonstĳl is er bewust gekozen voor rust in het
interieur. Basic en puur. Het ingetogen kleurenpalet bevat
naturellen, grĳstinten en licht (eiken) hout. De collectie
bestaat uit meubels met materialen als linnen, geweven
stoffen, hout, wol, vilt en metaal.

REBELLENCLUB WOONSTĲL

SALONTAFEL: Boo

€229.-

BANK: Siena v.a. €999,- Deze uitvoering: 2,5-Zits + Hoekeiland €1899,- SALONTAFEL: Boo rond - licht eiken €229,- Alle stoffen uit onze
collectie zĳn toepasbaar op onze banken. Kĳk voor een overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.
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De club van
de frisse
ideeën.

EETKAMERBANKJE: Amsterdam

€249.-
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FAUTEUIL: Milan

€649.-

Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL RUST & NATUREL

BANK: Siena 2,5-Zits + Hoekeiland €1899,- VLOERKLEED: Evert Rond - bruin €449,-WANDKAST: Aarhus - naturel €339,- HANGLAMP:
Tommy - wit €399,- SALONTAFEL: Boo - eiken €229,- POEF: Madrid - donkergroen €139,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de
productcatalogus vanaf pagina 73.

FAUTEUIL: Milan - Stof Alpine Natural €649,- SALONTAFEL: Boo Rond - Eiken €449,- Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op
fauteuil Milan. Kĳk voor een overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.

Scan de
QR-code
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Scandinavisch & Licht
Deze woonstĳl maakt gebruik van veel wit, licht hout,
pastelkleuren, organische vormen en grafische
invloeden. Door gebruik te maken van zwarte
elementen benadrukken we de vormentaal. Blank
hout combineren we in een lichte omgeving
waardoor de Scandinavische stĳl tot zĳn recht komt.

REBELLENCLUB WOONSTĲL

SALONTAFEL: Skavsta

€329.-
BANK: Stockholm v.a. €999,- Deze uitvoering: 2,5-Zits + Chaise Longue €1599,- SALONTAFEL: Skavsta - licht eiken €329,- Alle stoffen
uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken. Kĳk voor een overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.
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Voor een
lichtere
aanpak!

EETTAFEL: Tarnaby

€629.-
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BUREAU: Avesta

€399.-

Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL SCANDINAVISCH & LICHT

BANK: Stockholm 2,5-Zits + Chaise Longue €1599,- VLOERKLEED: Evert Rond - wit €449,- BUREAU: Lund - licht eiken €449,- HANGLAMP:
Nora - zwart €59,- SALONTAFEL: Lund - licht eiken €379,- FAUTEUIL: Dundee - grĳs €319,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de
productcatalogus vanaf pagina 73.

BUREAU: Avesta - eiken €399,- EETKAMERSTOEL: Tobo Slim - zwart - set van 2 €299,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de
productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code
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WELKE GROOTTE MOET JE KOPEN, WELK
DESIGN, WELK MODEL EN WELKE KLEUR?
HET IS NIET ALTĲD EENVOUDIG OM DE
IDEALE BANK TE KIEZEN. DAAROM HELPEN
WE JE GRAAG BĲ HET SAMENSTELLEN VAN
DE IDEALE BANK.

Hieronder vind je een aantal tips. Ook kan je gebruik
maken van onze online configurator. Een overzicht
van de beschikbare stoffen en kleuren vind je in deze
brochure op pagina 68 t/m 71. Kom je er niet uit?
Mail ons dan of kom langs in 1 van onze shops.

Hoe groot moet je bank zĳn?
Heb je veel ruimte, dan kun je best dromen van een
bank met chaise longue of een hoekbank. Heb je
een compactere woning, dan past een klassieke
2- of 3-zitsbank meestal beter bĳ je thuis.

Heb je een specifiek idee in je hoofd. Ga dan zelf
puzzelen met de opties van onze modulaire banken.
Voor bĳna elke ruimte hebben we wel een oplossing.

Hoe dan ook: de grootte en het model is het
uitgangspunt voor het samenstellen van je bank.

Bank met Chaise Longue
De populaire combinatie van ontspanning en prima
zitcomfort. Een bank met chaise longue neemt niet
zoveel ruimte in, maar biedt nog steeds dezelfde
voordelen als een hoekbank. Het handige formaat
zorgt ervoor dat je deze bank meestal prima past in
je woonkamer.

Bank met Hoekeiland
Een bank met hoekeiland heeft maar één armleuning
en is aan de andere kant open, waardoor het design
wat luchtiger is en aan een exclusief daybed doet
denken. Een bank met open end is niet zo geschikt
in een klein huis, of als je een poef of ander element
aan je interieur wilt toevoegen.

Modulaire bank
Een modulaire bank geeft je veel flexibiliteit, je kunt
hem precies naar wens samenstellen. En natuurlĳk
kan je altĳd modules toevoegen of verwĳderen. De
bank groeit met je gezin mee. De modulaire bank is
de perfecte keuze als je veel ruimte hebt en en zelf al
een specifiek idee hebt voor een opstelling die qua
look en feel past bĳ je wensen.

STYLISTE | ANNE
JĲ BENT UNIEK, JE BANK OOK! MET DE
BANKEN CONFIGURATOR STEL JE IN EEN
AANTAL SIMPELE STAPPEN JE IDEALE BANK
SAMEN.

De Rebellenclub banken hebben een vaste prĳs per
opstelling, ongeacht je keuze voor model, stof en
kleur. Je bank wordt speciaal op maat voor je
gemaakt in onze Europese fabriek. Na zo’n 6 - 10
weken* bezorgen we de bank gratis bĳ je thuis.

Scan de QR-code en begin met
het ontwerpen van jouw eigen

bank of fauteuil!
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Zo kies je de ideale bank
ONTWERP JOUW IDEALE DROOMBANK! TIPS VAN STYLISTE ANNE

Jij bent uniek,
je bank ook!

• 2726 • REBELLENCLUB | ZO KIES JE DE IDEALE BANKZO KIES JE DE IDEALE BANK | REBELLENCLUB



Bĳ de Rebellenclub stel je zelf in een aantal simpele stappen je ideale bank samen. Door gebruik te maken van de
gratis banken configurator op onze website, kan je zelf je bank ontwerpen en direct het resultaat bekĳken in 3D.

De Rebellenclub banken hebben een vaste prĳs per opstelling, ongeacht je keuze voor model, stof en kleur.
Inclusief gratis levering in Nederland. Woon je in België dan betaal je € 50,- verzendkosten.

STAP 1 KIES JE MODEL

STAP 2 KIES JE OPSTELLING

Heb je veel ruimte, dan kun je best dromen van een
bank met chaise longue of een hoekbank. Heb je
een compactere woning, dan past een klassieke
2- of 3- zitsbank meestal beter bĳ je thuis. Hiernaast
vind je de meest populaire opstellingen. In deze
brochure hebben we bĳ elk model aangegeven in
welke opstellingen ze beschikbaar zĳn. Alle
hoekbanken en chaise logues zĳn in een linker- en
rechteruitvoering leverbaar. Op pagina 74 t/m 89
vind je een handig overzicht van alle banken inclusief
afmetingen per opstelling.

STAP 3 KIES JE STOF EN KLEUR

Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze
banken. Wĳ vinden het belangrĳk dat jĳ de bank kiest
die bĳ je past. De prĳs blĳft dan ook gelĳk ongeacht
je keuze. Lees op pagina’s 68 t/m 71 meer over de
verschillende stofsoorten hun eigenschappen.

REBELLENCLUB

Ontwerp je bank in 3 simpele stappen

Bilbao Lyon (XL)Budapest

Porto SevillaPrague

Sofia StockholmSiena

OsloMalmö Palma

Tallin Riga

Fauteuil

€649,-

Hocker

€399,-

2-Zits

€999,-

2,5-Zits

€1099,-

3-Zits

€1199,-

3,5-Zits

€1299,-

4-Zits

€1499,-

Bank met Chaise Longue

v.a. €1599,-

Bank met Hoekeiland

v.a. €1899,-

U-Opstelling

v.a. €2099,-

Jij bent uniek,
je bank ook!

• 2928 • REBELLENCLUB | ONTWERP JE BANKONTWERP JE BANK | REBELLENCLUB



Puur & Licht
In deze woonstĳl kiezen we voor natuurlĳke
materialen en kleuren. Met variaties van wit – beige
en zandtinten. De collectie bevat natuurlĳke
materialen als linnen, geweven stoffen, eiken, wol en
metaal. Het interieur maken we zachter door gebruik
te maken van organische vormen en te kiezen voor
materialen als marmer, keramiek en glas. Als
verrassend accent maken we gebruik van een
visgraatmotief op meubels

REBELLENCLUB WOONSTĲL

SALONTAFEL: Volterra klein

€399.-

BANK: Oslo v.a. €999,- Deze uitvoering: 2,5-Zits + Hoekeiland €1899,- SALONTAFEL: Volterra klein - wit keramiek €399,- HOCKER: Oslo
€399,- Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken. Kĳk voor een overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.
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Een fris
idee om op
te zitten. EETKAMERBANK: Esbjerg
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DRESSOIR: Esbjerg

€919.-

Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL PUUR & LICHT

BANK: Oslo 2,5-Zits + Hoekeiland €1899,- VLOERKLEED: Evert - wit v.a. €269,- OPEN KAST: Sodermalm - naturel €419,- HANGLAMP: Elisa -
zwart €159,- SALONTAFEL: Volterra - wit €399,- POEF: Granada - camel €99,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus
vanaf pagina 73.

DRESSOIR: Esbjerg visgraat - eiken €919,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code
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Gratis
persoonlijk
stylingadvies

Ontdek jouw woonstijl!
LEES ALLES OVER GRATIS STYLINGADVIES EN ONZE MOODBOARD APP

GRATIS PERSOONLĲK STYLINGADVIES
Onze stylistes adviseren je graag over het opnieuw
inrichten van je huis. Ze helpen je graag met het
kiezen van de juiste meubelen en kunnen je ook
adviseren over stoffen en kleurgebruik. Ook geven
ze antwoord op jouw woonvragen, om zo van je
huis een fijn thuis te maken. Vanzelfsprekend is dit
alles helemaal vrĳblĳvend.

Wat kun je verwachten?
• Een 1 op 1 styling advies door één van onze stylistes
• Op afspraak, dus je hebt een uur de tĳd voor een
inspirerend gesprek en advies voor jullie (t)huis.
• Bekĳk (een deel van) onze collectie.
• Koffie, thee en een goed gesprek.
• Gratis parkeren.

Locaties
Je bent van harte welkom op één van onze
locaties in Baarn, Leidschendam of Utrecht.
Parkeren is gratis en alle locaties liggen dichtbĳ de
snelweg en zĳn goed bereikbaar met het OV. Even
geen zin om te reizen? Je kan ook kiezen voor een
online adviesgesprek via Teams of Zoom.

Onze stylistes
Onze stylisten hebben veel ervaring en weten van
iedere ruimte iets moois te maken. Ben je op zoek
naar een bepaalde sfeer in huis? Wil je meer
contrast of zoek je juist een kleur die verbinding

creëert tussen de overgang van keuken naar
woonkamer? Of hebben jĳ en je partner een totaal
verschillende smaak? Geen vraag of wens is ons te
gek om aan de slag te gaan!

MOODBOARD APP
Wil jij sfeer creëren in je eigen huis maar eerst zelf
aan de slag? Maak dan een moodboard met onze
moodboard app, zo kun jĳ gelĳk zien welke sfeer en
stĳl bĳ jou thuis passen.

Log in op onze website en stel jouw eigen
moodboard samen in een paar klikken! Zo verzamel
jĳ jouw favoriete Rebellenclub items op één plek!
Handig en overzichtelĳk. Ook kun je mooie kleuren
toevoegen van je wanden. En bĳvoorbeeld een staal
van je nieuwe vloer. Zo stel je je eigen stĳl en sfeer
samen!

TESS

TASHA

NINA

INGRID

NIKKI

JOY

Scan de QR-code en begin
met het maken van jouw
persoonlĳke moodboard.

Scan de QR-code en maak
een afspraak met één van
onze stylistes!

• 3736 • REBELLENCLUB | GRATIS STYLINGADVIESGRATIS STYLINGADVIES | REBELLENCLUB



Strak & Stijlvol koel
Deze woonstĳl kenmerkt zich door rĳke materialen,
rustige kleuren en geometrische vormen. De nadruk
ligt op wit en grĳs, met accenten als camel en blauw.
Heel stĳlvol! Grĳstinten worden afgewisseld met
blank hout om een zachtere indruk te creëren.

REBELLENCLUB WOONSTĲL

SALONTAFEL: Glasgow

€249.-

BANK: Malmö v.a. €999,- Deze uitvoering: U-opstelling Hoekeiland + 2,5-Zits + Chaise Longue €2099,- SALONTAFEL: Glasgow rond -
eiken €249,- TV-MEUBEL: New Adventures - zwart €749,- Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken. Kĳk voor een
overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.

• 3938 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | STRAK & STĲLVOL KOELSTRAK & STĲLVOL KOEL | REBELLENCLUB WOONSTĲL



Voor het
contrast!

EETKAMERSTOEL: Bradfort set van 2

€229.-
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FAUTEUIL: Dundee

€319.-

Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL STRAK & STĲLVOL KOEL

BANK: Malmö U-opstelling Hoekeiland + 2,5-Zits + Chaise Longue €2099,- VLOERKLEED: Evert - grĳs v.a. €269,- SIDETABLE: Aarhus - zwart
€129,- HANGLAMP: Tommy 45cm - wit €399,- HANGLAMP: Tommy 32cm - wit €299,- SALONTAFEL: Foggia - zwart €399,- FAUTEUIL:
Zaragoza - grĳs €299,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

FAUTEUIL: Dundee - antraciet €319,- VLOERLAMP: Bjorn - zwart €549,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de
productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code

• 4342 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | STRAK & STĲLVOL KOELSTRAK & STĲLVOL KOEL | REBELLENCLUB WOONSTĲL



• 4544 • REBELLENCLUB | EXPERIENCE CENTER HOMESTUDIOSEXPERIENCE CENTER HOMESTUDIOS | REBELLENCLUB

STYLISTE | NINA

Voor een bezoek bĳ ons Homestudios experience
center maak je graag tĳd vrĳ. Want hier vind je in één
sfeervolle ruimte alle kennis en inspiratie die je nodig
hebt om van je huis een thuis te maken.

De Rebellenclub stylisten helpen je graag, voorzien
je van informatie en inspireren je in het experience
center.

Onze Collectie
Wist je dat een groot gedeelte van onze collectie te
bewonderen is in deze showroom? Van
eetkamertafels, tot aan stoelen en fauteuils. En niet
te vergeten onze banken! Je bent van harte welkom
om te komen proefzitten en onze stoffen te bekĳken.

Homestudios Experience Center
Omze nieuwe Rebellenclub showroom bĳ
Homestudios in Utrecht is van maandag t/m vrĳdag
geopend, alleen op afspraak.

Het adres is Proostwetering 31 - Utrecht. Je kunt
heel makkelĳk direct voor onze winkel parkeren.

Experience Center Homestudios
ONS CLUBHUIS BOORDEVOL ADVIES EN INSPIRATIE!

Een unieke
woonbeleving
in Utrecht

Met de eetkamertafel Esbjerg breng je een scandinavisch gevoel in
je interieur. Deze tafel is gemaakt van eiken met visgraat blad.

Homestudios is er speciaal om jou te helpen en te
inspireren om van je huis een thuis te maken. Dat
doen we met behulp van persoonlĳke begeleiding
door kundige specialisten, een handig online
platform én een uniek en inspirerend experience
center. En, niet onbelangrĳk; met unieke producten.

Scan de QR-code en plan jouw
afspraak bĳ Homestudios met

styliste Ninal!



Elegant & Luxe
De woonstĳl is gevuld met rĳke materialen als
marmer, messing, hout, velvet en glanzende
accenten. Er is gekozen voor lichte kleuren en
nude-tinten als beige en zachtroze. Het resultaat is
een elegante en luxe stĳl.

REBELLENCLUB WOONSTĲL

POEF: Cadiz

€179.-

BANK: Prague v.a. €999,- Deze uitvoering: 3-Zits €1199,- POEF: Cadiz met opbergruimte - coral €179,- VLOERKLEED: Abstract & verfijnd - flow
of nature v.a. €795,- DRESSOIR: Avesta - licht eiken €1299,- Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken. Kĳk voor een overzicht
van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.

• 4746 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | ELEGANT & LUXEELEGANT & LUXE | REBELLENCLUB WOONSTĲL



Bij ons kom
je altijd
uit je kast.
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BUREAU: Skavsta

€329.-

Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL ELEGANT & LUXE

BANK: Prague 3-Zits €1199,- VLOERKLEED: Evert - wit v.a. €269,- DRESSOIR: Avesta - eiken €1299,- HANGLAMP: Elisabeth €499,-
VLOERLAMP: Benthe - zwart €159,- SALONTAFEL: Sevilla - wit €449,- POEF: Cadiz- coral €179,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in
de productcatalogus vanaf pagina 73.

BUREAU: Skavsta - licht eiken €329,- VAAS: One of a kind - keramiek €29,95 (alleen verkrĳgbaar in onze fysieke winkels) Kĳk voor alle
product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code

• 5150 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | ELEGANT & LUXEELEGANT & LUXE | REBELLENCLUB WOONSTĲL



Industrieel & Rebels
Deze woonstĳl herken je door harde en stoere
materialen als steen, leder, metaal en hout. Ook de
manier van de ruwe afwerking van het hout draagt
bĳ aan de sfeer van stoer en rebels. Harde kleuren
wisselen we af met zachte grĳs- en bruin tinten. Het
gerecycled leder uit onze collectie geeft een vintage
uitstraling die past binnen de woonstĳl.

REBELLENCLUB WOONSTĲL

BĲZETTAFEL: Aarhus

€89,-

BANK: Bilbao v.a. €999,- Deze uitvoering: 2,5-Zits €1099,- BĲZETTAFFEL: Aarhus €89,- FAUTEUIL: Bilbao €649,- BOEKENKAST: Aarhus €219,-
Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken en fauteuils op maat. Kĳk voor een overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.

• 5352 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | INDUSTRIEEL & REBELSINDUSTRIEEL & REBELS | REBELLENCLUB WOONSTĲL



FAUTEUIL: Bilbao - Porta Forest

€649,-

Een beetje
opvallen
en staan,
thats it!
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BOEKENKAST: Aarhus

€219.-
Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL INDUSTRIEEL & REBELS

BANK: Bilbao 2,5-Zits €1099,- VLOERKLEED: Evert Rond - grĳs €449,- VITRINEKAST: Aarhus - zwart €339,- HANGLAMP: Nora M en L €59,-
FAUTEUIL: Kastel - antraciet €399,- SALONTAFEL: New Nomads Midnight- zwart €249,- POEF: Cadiz - licht bruin €179,- Kĳk voor alle product
en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

BOEKENKAST: Aarhus - zwart €219,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code

• 5756 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | INDUSTRIEEL & REBELSINDUSTRIEEL & REBELS | REBELLENCLUB WOONSTĲL



Dingen die
wij koesteren
uit het verleden.

De woontrends van 2022 heeft alles te maken met dingen die wĳ koesteren uit het verleden. We
merken dat we al een langere tĳd bezig zĳn met bewustwording van duurzaamheid. Dit zie je door
middel van het hergebruiken van kleding, focus op voedselverspilling, duurzaam speelgoed, de
hoeveelheid plastic van een verpakking wordt minder en natuurlĳk je huis verduurzamen. En zo kan
ik nog wel even door gaan. “We zien de wereld veranderen”

Woontrends 2022
STYLISTE NIKKI VERTELD JE ALLES OVER DE WOONTRENDS VAN 2022

Retro en Urban zegt dat jou iets?
Een periode van 1950 tot ongeveer jaren 80.
Misschien heb jĳ deze hele periode meegemaakt
maar misschien ook helemaal niet. Voor de één is
het dus iets wat terug komt en voor de ander is het
een hele nieuwe uitstraling. Mocht het nieuw voor je
zĳn… ga dan eens met iemand in gesprek die nog
wat oude foto’s heeft hoe het interieur er toen uit
zag! Er komen namelĳk heel veel aspecten terug uit
die tĳd.

Organische vormen
Organische vormen zal je veel terug zien de
aankomende tĳd. Vormen die je omarmen en die
zorgen voor geborgenheid. Zo hebben wĳ de
prachtige Tallin bank die perfect in dat plaatje past.
Maar ook ons vloerkleed Anne en de vloerkleden
van de collectie van Abstract & Verfijnd.

Grafische prints
Wat we ook gaan zien zĳn vrolĳke grafische prints
met duidelĳke vormen. Dit zal vooral uitgevoerd
worden in de kleuren die dit jaar veel gezien gaan
worden. De vergrĳzde groen en blauw tinten die
vanuit mĳn therapie achtergrond, gericht zĳn op het
welzĳn tegenover de warme bruin en rood tinten
zoals terra die gericht zĳn op de geborgenheid en
bezinning.

Velvet, rotan en kurk
Materialen die we in de 70s veel zagen waren velvet,
rotan en kurk en ook die materialen gaan we terug
zien. En de voor veel bekende schrootjes muur zal
plaats maken voor de modernere latjes muur.

Zoals ik al eerder vertelde is verduurzaming ook een
belangrĳk thema.

Wĳ als team van de Rebellenclub houden ons al een
langere tĳd bezig met de bewustwording van
producten die wĳ aan onze klanten aanbieden. Kĳk
bĳvoorbeeld naar onze Moyha collectie die gemaakt
wordt van natuurlĳke materialen zoals katoen.

Maar ook onze New Nomads serie die van mango
hout wordt gemaakt. Wist je dat Mangohout een
duurzaam houtsoort is? Het is een bĳproduct van de
fruitteelt. Wanneer een mangoboom volgroeit is geeft
het bĳna geen fruit meer. Hierdoor is het perfect als
houtsoort te gebruiken voor het interieur! In onze
accessoires zie je ook veel verduurzaming terug. Zo
werken wĳ samen met een atelier in Haarlem die
handgemaakt keramiek service maakt en
knuffeldieren van gerecycled spĳkerstof.

Tot slot wil ik je graag nog wat tips geven!
• Koop bewust! Van bĳvoorbeeld de New Nomads
serie kan je makkelĳk jaren plezier hebben.

• Kies bewuste materialen. Glas is ook erg
duurzaam en laat nou net de glazen bolle lampen
helemaal terug komen.

• Geef je oude meubels een tweede leven! De
kringloop die vele zien als iets ouderwets (maar die
stiekem de voorlopers waren;) zullen je dankbaar zĳn.

STYLISTE | NIKKI

Dit heerlĳke plaid van Moyha is net zo zacht als je favoriete joggingbroek!
Dit plaid is gemaakt van 100% jersey geweven katoen. Een heerlĳk zacht
en comfortabele stof, net als je hoodie en joggingsbroek.

Vloerkleed Bubbles Eucalyptus is een onderdeel van de Abstract &
Verfijnd collectie en geïnspireerd op verschillende organische cirkels. De
organische vormen in verschillende kleuren zĳn een statement in dit kleed.

• 5958 • REBELLENCLUB | WOONTRENDS 2022WOONTRENDS 2022 | REBELLENCLUB



Landelijk & Stads
De woonstĳl met koele grĳstinten, zwart en hout
accenten. Harde materialen als metaal en hout
worden gecombineerd met zachte materialen als
katoen en leder. Het gebruik van contrast en
afwisseling van materialen maakt dat in deze stĳl
landelĳk en stads samenkomen.

REBELLENCLUB WOONSTĲL

SALONTAFEL: Kastrup

€99,-

BANK: Sevilla v.a. €999,- Deze uitvoering: 2,5-Zits + Chaise Longue €1599,- SALONTAFFEL: Kastrup Rond - smoked €99,-
EETKAMERSTOEL: Alunda - donkerblauw €199,- Alle stoffen uit onze collectie zĳn toepasbaar op onze banken en maatfauteuils. Kĳk voor
een overzicht van onze stoffencollectie op pagina 68 t/m 71.

• 6160 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | LANDELĲK & STADSLANDELĲK & STADS | REBELLENCLUB WOONSTĲL
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EETKAMERSTOEL: Odense

€229,-

• 6362 • REBELLENCLUB WOONSTĲL | LANDELĲK & STADSLANDELĲK & STADS | REBELLENCLUB WOONSTĲL



WANDKAST: Aarhus

€499,-
Shop de stijl
ONTDEK MEER PRODUCTEN UIT DE WOONSTĲL LANDELĲK & STADS

BANK: Sevilla 2,5-Zits + Chaise Lounge €1599,- VLOERKLEED: Evert Rond - wit €449,- VITRINEKAST: Aarhus - zwart €519,- HANGLAMP:
Tommy 45cm - zwart €399,- HANGLAMP: Tommy 32cm - zwart €299,- SALONTAFEL: Kastrup - zwart €159,- POEF: Poef op maat 30x40 -
sesame €139,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

WANDKAST: Aarhus - zwart €499,- Kĳk voor alle product en verkoopinformatie in de productcatalogus vanaf pagina 73.

Scan de
QR-code
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Speciaal voor jou gemaakt!
HR FOAM
De Rebellenclub banken kunnen geleverd worden met
verschillende soorten vullingen. Standaard wordt de
bank voorzien van polyetherschuim vulling of comfort
foam. Een meerwaarde voor een bank is de
HR-schuim vulling, deze vulling heeft een hoog
herstellend vermogen en een hoge veerkracht. De
kussens herstellen zich daardoor makkelĳker in de
oorspronkelĳk vorm. Dit zorgt voor meer zitcomfort op
de langere termĳn. Daarnaast zorgt het ook voor een
zachter zitcomfort.

De prĳs voor deze optie is 30 euro per zitdeel.
Hieronder is de opbouw per opstelling in een overzicht
te zien:

HR Foam per opstelling:
Hocker of Fauteuil - 1 maal (€30,-)

Rechte bank(2-Zits) - 2 maal (€60,-)
Rechte bank(2,5- of 3-Zits) - 3 maal (€90,-)
Rechte bank(3,5- of 4-Zits) - 4 maal (€120,-)

2-Zits + Chaise Longue - 3 maal (€90,-)
2,5- of 3-Zits + Chaise Longue - 4 maal (€120,-)
3,5- of 4-Zits + Chaise Longue - 5 maal (€150,-)

2-Zits + Hoekeiland - 3 maal (€90,-)
2,5- of 3-Zits + Hoekeiland - 4 maal (€120,-)
3,5- of 4-Zits + Hoekeiland - 5 maal (€150,-)

U-Opstelling icm 2-Zits - 4 maal (€120,-)
U-Opstelling icm 2,5- of 3-Zits - 5 maal (€150,-)
U-Opstelling icm 3,5- of 4-Zits - 6 maal (€180,-)

Jĳ bent uniek! Bĳ de Rebellenclub kun je nu nog meer producten zelf ontwerpen. Niet alleen kan je
jouw eigen bank samenstellen, het is nu ook mogelĳk om fauteuils, eetkamerstoelen, poefjes en
kussens op maat te laten maken. Net als bĳ de banken kun je zelf kiezen uit verschillende stoffen en
kleuren. Zo weet je altĳd zeker dat het helemaal in stĳl is met jouw interieur!

ZORGELOOS GENIETEN VAN JE
REBELLENCLUB FAUTEUIL, BANK OF
EETKAMERSTOELEN

IProteqt Service
Bĳ de Rebellenclub vinden we het belangrĳk dat je zo
lang mogelĳk geniet van je aankoop. Daarom zĳn we
een samenwerking aangegaan met Oranje Furniture
Care en bieden we het ‘IProteqt’ programma aan op
al onze banken fauteuils en eetkamerstoelen.

Je nieuwe meubel gegarandeerd goed beschermen
tegen vlekken en vĳf jaar lang gratis professionele hulp
aan huis in het geval van vlekken en eventuele andere
problemen? Kies dan voor iProteqt service. Dan
ontvang je samen met jouw nieuwe zitmeubel ook een
complete verzorgingsset om je nieuwe meubel in
topconditie te houden. Dé ideale en gemakkelĳke
manier om je nieuwe zitmeubel zelf goed te
beschermen tegen vlekken mét vĳf jaar service en
garantie.

Bestel samen met je nieuwe zitmeubel de juiste
iProteqt set. De volgende sets zĳn beschikbaar:

Hocker, Fauteuil of Eetkamerstoelen €35,-
Deze set is geschikt voor 1 Hocker, 1 Fauteuil óf voor
2 eetkamerstoelen. Bestel je twee fauteuils of
hockers? Dan heb je dus twee sets nodig.

Rechte Bank €99,95
Deze set is geschikt voor 1 rechte zitbank.

Hoekbank €174,95
Deze set is geschikt voor een bank met een
Hoekeiland, met Chaise Longue of een U-Opstelling.

REBELLENCLUB

Onderhoudsadvies

• 6766 • REBELLENCLUB | ONDERHOUDSADVIESSPECIAAL VOOR JOU GEMAAKT | REBELLENCLUB



REBELLENCLUB

Stoffencollectie

Adore (Velours)
Martindale: 88.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4

Beschikbare kleuren: 67 antracite, 05 beige, 166 blossom,
92 blush, 81 coffee, 28 cognac, 126 copper, 68 dark grey,
180 dolphin, 102 ecru, 162 forest, 132 gold, 96 hazel,
156 hunter, 10 liver, 59 moss, 01 naturel, 158 niagara,
56 petrol, 149 steel.

Bull (Micro leer)
Martindale: 32.000 toeren
Pilling: Klasse 8
Lichtechtheid: 3 - 4

Beschikbare kleuren: 67 antracite, 15 brown, 09 camel,
16 caramel, 28 cognac, 48 dark blue, 18 dark brown, 162 forest,
66 graphite, 65 grey, 156 hunter, 10 liver, 59 moss, 158 niagara,
05 beige.

Chrono
Martindale: 27.000 toeren
Pilling: Klasse 6
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 94 cinnamon, 84 clay. 180 dolphin,
123 espresso, 66 graphite, 55 green, 65 grey, 60 light grey,
10 liver, 158 niagara, 167 zinc, 159 hyacinth, 06 mustard,
95 coral

Bloq
Martindale: 25.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 67 antracite, 05 beige, 15 brown, 48 dark
blue, 193 eucalyptus, 162 forest, 65 grey, 60 light grey, 50 mint,
158 niagara, 12 taupe, 108 wood, 167 zinc, 141 scarlet,
28 cognac.

De afbeeldingen van de kleuren per stof zĳn in volgorde afgebeeld, zoals deze in de tekst ‘beschikbare kleuren’ zĳn opgesomd. Let op! De kleuren op de
afbeelding kunnen afwĳken van de kleuren van de werkelĳke stoffen.

WELKE STOF PAST BĲ MĲ?
Meubelstoffen zĳn er in vele soorten en uitvoeringen, elk met zĳn eigen kenmerken en eigenschappen. In onze collectie vind je drie soorten
stoffen: Geweven stof, Recycle leer & Velours. Op deze pagina lees je meer over de volgende stoffen. Je kan zelf eenvoudig zien welke stof het
beste bĳ je woonsituatie past. Martindale, lichtechtheid en pilling zeggen namelĳk iets over de duurzaamheid van een stof.

Martindale
Martindale meet de slĳtvastheid van een stof. Bĳ normaal dagelĳks
gebruik is een slĳtvastheid van 10.000 meer dan genoeg.

Wĳ hebben ervoor gekozen om stoffen te selecteren met een
hogere Martindale. Zo is de velourstof Adore zelfs geschikt voor
publieke ruimtes zoals lobby’s, luchthavens en bibliotheken. Heb je
specifieke vragen? Laat je dan uitgebreid adviseren door één van
onze collega’s.

Pilling
Een pil is een klein bolletje vezels dat ontstaat door slĳtage of
wrĳving en is een normaal fenomeen. Na levering zal er altĳd wat
natuurlĳke pilling ontstaan totdat de overtollige vezels zĳn
verdwenen.

Pilling wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 8. Bĳ het hoogste
cĳfer heb je het minste kans op pilling of losse vezels. Voor dagelĳks
tot intensief gebruik raden we een pilling van minimaal 3-4 aan.

Lichtechtheid
Er is een internationale beoordelingsschaal van 1 tot 5. Hoe hoger
de lichtechtheid, hoe beter de stof tegen zonlicht kan. We raden je
aan om een stof met een lichtechtheid van minimaal 4 te kiezen.

Een toename van 1 punt betekent dat de lichtechtheid wordt
verdubbeld. Het duurt dan 2x keer zo lang voordat de stof gaat
vervagen. Goed om te weten: Het is technisch niet mogelĳk om
stoffen te vervaardigen die niet verkleuren.

Geweven Stof
Een geweven stof bestaat uit een combinatie van draden. Door
middel van het weven van deze hele lengte- en breedtedraden
ontstaat dit materiaal voor jouw meubel. De stoffen bestaan vaak uit
één of meerdere materialen, zoals katoen, wol, linnen of polyester.

Recycle Leer
Recycle Leer is opgebouwd uit twee materialen: de onderlaag
bestaat uit gerecycled echt leer wat zorgt voor de natuurlĳke en
unieke uitstraling. Het leer wordt beschermd door een polyester
afdeklaag welke oneffenheden voorkomt en waardoor het een stevige
combinatiestof wordt.

Velours
Wĳ hebben gekozen voor meubelstof Adore. Dit is een mooie
gebreide velours en heeft daardoor een zeer rĳke uitstraling. De stof is
waterafstotend en vlekwerend. De stof heeft een zeer hoge kwaliteit.
Adore is in veel verschillende kleuren leverbaar.
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Porta
Martindale: 70.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 40 ash grey, 05 beige, 15 brown,
126 copper, 68 dark grey, 162 forest, 49 navy, 115 light brown,
06 mustard, 158 niagara, 169 onyx, 167 zinc, 141 scarlet, 39 red

Silent
Martindale: 55.000 toeren
Pilling: Klasse 6
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 67 antracite, 116 bronze, 66 graphite,
60 light grey, 149 steel, 12 taupe, 88 turtle, 108 wood, 01 natural,
02 cream, 10 liver, 34 burgundy, 39 red wine, 48 dark blue,
81 coffee, 06 mustard, 126 copper.

Unite
Martindale: 35.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 143 aqua, 67 antracite, 15 brown, 68 dark
grey, 153 denim, 168 plumb, 88 turtle, 113 sesame, 181 stone,
12 taupe. Shout

Martindale: 55.000 toeren
Pilling: Klasse 5
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 10 liver, 47 royal blue, 53 olive, 65 grey,
67 antracite, 68 dark grey, 116 bronze, 149 steel, 167 zinc,
168 plumb, 192 wenge.

Spider
Martindale: 30.000 toeren
Pilling: Klasse 4-5
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 01 naturel, 02 cream, 06 mustard, 12 taupe,
60 light grey, 149 steel, 168 plumb, 206 thyme.

Alpine
Martindale: 75.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 101 ivory, 01 natural, 149 steel, 15 brown,
65 grey, 169 onyx.

Capulet
Martindale: 30.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 4018 paloma, 4004 taupe grey, 4013 spice
route, 4023 gummetal, 4024 smoked pearl, 4022 nine iron,
4021 phantom, 4015 mayfly. Leaf

Martindale: 100.000 toeren
Pilling: Klasse 5
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 06 mustard, 12 taupe, 39 red wine, 40 ash
grey, 48 dark blue, 65 grey, 96 hazel, 123 espresso, 149 steel,
158 niagara, 162 forest, 181 stone, 193 eucalyptus.

Nika
Martindale: >100.000 toeren
Pilling: Klasse 2
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 67 antracite, 15 brown, 55 green, 65 grey,
60 light grey, 06 mustard, 169 onyx, 47 royal blue, 12 taupe,
192 wenge, 10 liver, 123 espresso

Rate
Martindale: 100.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4 - 5

Beschikbare kleuren: 10 liver, 68 dark grey, 167 zinc, 206 thyme,
156 hunter, 158 niagara, 96 hazel, 108 wood, 40 ash grey, 116
bronze, 01 natural, 92 blush.

De afbeeldingen van de kleuren per stof zĳn in volgorde afgebeeld, zoals deze in de tekst ‘beschikbare kleuren’ zĳn opgesomd. Let op! De kleuren op de
afbeelding kunnen afwĳken van de kleuren van de werkelĳke stoffen.

VRAAG GRATIS STOFSTALEN AAN!
Bĳ de Rebellenclub heb je de ultieme
keuzevrĳheid. Bĳna elke stof kan op de

verschillende banken uit de collectie. Ook kan je
fauteuils, stoelen, poefjes en kussens uitvoeren in
deze stoffen. Wil je de stalen bekĳken in je eigen huis?
Kies dan 3 stofstalen en we sturen ze gratis toe.

De afbeeldingen van de kleuren per stof zĳn in volgorde afgebeeld, zoals deze in de tekst ‘beschikbare kleuren’ zĳn opgesomd. Let op! De kleuren op de
afbeelding kunnen afwĳken van de kleuren van de werkelĳke stoffen.
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REBELLENCLUB

Banken

Bilbao

De Bilbao is een echte Rebellenclub bank! Zĳn stoere uitstraling en comfortabele zitting maken deze bank favoriet. Een mooi detail is
het doorgestikte patroon in de zitting. Dat maakt het design net even anders dan dat je gewend bent. De mat zwart metalen poten
geven de bank een chique tintje. Helemaal volgens de huidige trend van mat zwart metaal én daardoor perfect te combineren met de
moderne stĳl!

Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).
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1 2 3 4

Nr. Opstelling Prĳs

Bilbao Fauteuil € 649,-
2
1

Bilbao 2-Zits € 999,-
3 Bilbao 2,5-Zits € 1099,-
4 Bilbao 3-Zits € 1199,-

Algemene afmetingen

Diepte: 88cm
Hoogte: 82cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 46cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: x
Breedte Armleuning: 6cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: x

132cm72cm 162cm

Nr. Opstelling Prĳs

1

192cm

Budapest 2,5-Zits € 1099,-
2 Budapest 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-
3 Budapest2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-

Budapest
Materiaal
Frame:
Zitting:
Rugleuning:

Algemene afmetingen

Diepte: 92cm
Hoogte: 87cm
Zitdiepte: 57cm
Zithoogte: 46cm
Diepte Chaise Longue: 150cm

Diepte Hoekeiland: 212cm
Breedte Armleuning: 23cm
Breedte Chaise Longue: 97cm
Breedte Hoekeiland: 89cm

Een moderne en strakke bank die in vele stĳlen past. De vorm van de bank is simpel waardoor hĳ prachtig in het interieur zal blenden.
Je ziet de Scandinavische invloeden terug in het design van de bank. De bank staat op moderne zwarte stalen pootjes. Doordat de
bank van de grond staat zorgt dit voor meer ruimte in je woonkamer. Met de Budapest kan je verschillende kanten op! Kies voor een
rechte bank of creëer meer ruimte door een chaise longue of hoekeiland aan de bank toe te voegen.
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2

271cm

3

263cm

1

196m

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim.
Rugleuning: Standaard HR koudschuim, Fiberfill

Ontwerp je bank
nu ook in 3D!



• 7776 •

5

310cm

5

393cm (!)

7

350cm

6 6

330cm 413cm (!)

Lyon Lyon XL
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, HR 3032 koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Geraspte schuimvulling, Polyester

sillicone fiber.

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, HR 3032 koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Geraspte schuimvulling, Polyester

sillicone fiber.

Een absolute loungebank met een luxe uitstraling! Lyon zorgt ervoor dat jĳ helemaal kan ontspannen. De kussens zĳn royaal van vorm
en van goede kwaliteit. Het is niet alleen erg praktisch, maar geeft ook direct een luxe uitstraling aan de bank. De poten zĳn van zwart
metaal. De vormgeving van deze slede poot is uniek. De poten zĳn een onderdeel van het ontwerp en geven een prachtige uitstraling
aan deze bank.

De Lyon XL beschikt aan beide kanten over een extra zĳ-element. Ideaal om wat magazines op kwĳt te kunnen of een
woonaccessoire. Dit element is een verlengstuk van je bank en zit aangrenzend aan de armleuningen en heeft een breedte van 40cm.
Het is een zacht en goed gevuld kussen waar je op kunt zitten. Zo creëer je een extra flexibele zit bĳ de bank. Als extra kan je ook een
houten tray bestellen voor op dit element. Handig voor een lekkere kop koffie of thee.
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1 12 23 34 4

Nr. Opstelling Prĳs

1 Lyon Fauteuil € 649,-
2 Lyon 2,5-Zits € 1099,-
3 Lyon 3-Zits € 1199,-
4 Lyon 3,5-Zits € 1299,-
5 Lyon 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1699,-
6 Lyon 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1799,-
7 Lyon 3,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1899,-

Nr. Opstelling Prĳs

1 Lyon XL 2,5-Zits € 1199,-
2 Lyon XL 3-Zits € 1299,-
3 Lyon XL 3,5-Zits € 1399,-
4 Lyon XL 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1899,-
5 Lyon XL 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1999,-
6 Lyon XL 3,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 2099,-

Algemene afmetingen

Diepte: 105cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 38cm
Diepte Chaise Longue: 197cm

Algemene afmetingen

Diepte: 105cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 38cm
Diepte Chaise Longue: 197cm

Diepte Hoekeiland: x
Breedte Armleuning: 24cm
Breedte Chaise Longue: 125cm
Breedte Hoekeiland: x

Diepte Hoekeiland: x
Breedte Armleuning: 24cm
Breedte Chaise Longue: 148cm
Breedte Hoekeiland: x

210cm 310cm (!)120cm 290cm (!)230cm 330cm (!)250cm 373cm (!)
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Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!
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265cm

5

248cm

7 78 9 10

261cm 291cm 330cm 360cm

6 6

295cm 278cm

Malmö Oslo
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim.
Rugleuning: Standaard: HR koudschuim, Fiberfill.

De Malmö is een bank om na een lange dag heerlĳk op neer te ploffen. Gooi die benen maar omhoog en ga zitten op deze enorme
relaxte bank. De Malmö U-opstelling is trouwens groot genoeg voor je hele familie! Mits je de familie op twee handen kunt tellen
natuurlĳk! En ideaal voor als jullie gasten hebben die gezellig een hapje komen eten. Zĳ kunnen heerlĳk plaats nemen op deze relaxte
bank. Het voordeel van zo’n grote U-bank? Het voelt alsof je in een gezellige kring zit, en dat voelt altĳd fĳn en vertrouwt.

Een bank die net even anders is! Dat is Oslo, hĳ oogt vriendelĳk en nodigt je uit om heerlĳk te komen loungen. Door zĳn comfortabele
en mooi afgeronde hoeken voelt het alsof je wordt omarmt door de bank. Oslo doorbreekt de rechtlĳnigheid die vaak in een woning
aanwezig is. Door de bolle en ronde afwerkingen creëert deze bank een aangenaam gevoel in jouw interieur!

COLLECTIE 2022 | REBELLENCLUB

1 1

11

2 23 34 4

Nr. Opstelling Prĳs

1 Malmö Fauteuil € 649,-
2 Malmö 2-Zits € 999,-
3 Malmö 2,5-Zits € 1099,-
4 Malmö 3-Zits € 1199,-
5 Malmö 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-
6 Malmö 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1699,-
7 Malmö 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
8 Malmö 3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1999,-
9 Malmö 2,5-Zits + Chaise Longue + Hoekeiland (L/R) € 2099,-
10 Malmö 3-Zits + Chaise Longue + Hoekeiland (L/R) € 2299,-
11 Malmö Hocker € 399,-

Nr. Opstelling Prĳs

1 Oslo Fauteuil € 649,-
2 Oslo 2-Zits € 999,-
3 Oslo 2,5-Zits € 1099,-
4 Oslo 3-Zits € 1199,-
5 Oslo 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
6 Oslo 3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1999,-
7 Oslo Hocker € 399,-

Algemene afmetingen

Diepte: 93cm
Hoogte: 91cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 48cm
Diepte Chaise Longue: 153cm

Algemene afmetingen

Diepte: 88cm
Hoogte: 83cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 48cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: 212cm
Breedte Armleuning: 23cm
Breedte Chaise Longue: 94cm
Breedte Hoekeiland: 94cm

Diepte Hoekeiland: 207cm
Breedte Armleuning: 14cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: 97cm

166cm 146cm106cm 86cm

B 90cm
D 60cm

B 90cm
D 60cm

196cm 176cm226cm 206cm
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Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Gratis thuisbezorgd
in Nederland.
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278cm
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258cm 287cm
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307cm

Palma Porto
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim
Rugleuning: Granulated schuim, Hcs-vezel, Fiberfill.

Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim.
Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

Bank Palma is een echte favoriet voor ons als Rebellen! Een degelĳke bank met goed zitcomfort. We willen het maken van een keuze
behapbaar en leuk maken, dat scheelt keuze stress. Daarom hebben we bank Palma ontworpen, een mooie bank om te zien. Een fijn
en slanke armleuning, waardoor je maximale zitruimte in je bank hebt. En een allemansvriend door zĳn ‘Keep it Simple’ ontwerp.
Onder de bank zit een mooie houten poot. Je hebt keuze uit twee soorten hout; licht eiken en zwart.

De Porto is een fraaie bank. Subtiel qua vormgeving en elegant door zĳn formaat. De zwart metalen poten geven de bank een stoere
uitstraling. Bank Porto heeft een fijne zithoogte en een comfortabele diepte. Ideaal dus om een goed boek te lezen, maar ook om een
goed gesprek te voeren. Liever je favoriete serie kĳken met de benen omhoog? Verleng jouw bank door een hocker in dezelfde
stoffering aan te schuiven.
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1 12 23 34 4

Nr. Opstelling Prĳs

1 Palma Fauteuil € 649,-
2 Palma 2-Zits € 999,-
3 Palma 2,5-Zits € 1099,-
4 Palma 3-Zits € 1199,-
5 Palma 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-
6 Palma 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1699,-
7 Palma 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
8 Palma 3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1999,-
9 Palma Hocker € 399,-

Nr. Opstelling Prĳs

1 Porto Fauteuil € 649,-
2 Porto 2-Zits € 999,-
3 Porto 2,5-Zits € 1099,-
4 Porto 3-Zits € 1199,-
5 Porto Hocker € 399,-

Algemene afmetingen

Diepte: 84cm
Hoogte: 82cm
Zitdiepte: 52cm
Zithoogte: 44cm
Diepte Chaise Longue: 154cm

Algemene afmetingen

Diepte: 88cm
Hoogte: 83cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 48cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: 207cm
Breedte Armleuning: 12cm
Breedte Chaise Longue: 103cm
Breedte Hoekeiland: 83cm

Diepte Hoekeiland: x
Breedte Armleuning: 17cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: x

144cm 154cm84cm 94cm

B 95cm
D 95cm

B 90cm
D 60cm

174cm 184cm204cm 214cm
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Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!
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5

Prague
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, comfort foam, HR

foam, fiberfill.
Rugleuning: Standaard: HR foam, fiberfill.

Steeds vaker zien we banken met rondingen en organische vormen. Geheel passend in de trend hebben wĳ bank Prague ontworpen.
Armleuningen omgeven door subtiele rondingen en een hoog relax gehalte. Want ja, deze ronde armleuningen liggen heerlĳk! Ideaal
voor een avondje series kĳken of een goed boek lezen.
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1 2 3 4

Nr. Opstelling Prĳs

1 Prague 2-Zits € 999,-
2 Prague 2,5-Zits € 1099,-
3 Prague 3-Zits € 1199,-
4 Prague 3,5-Zits € 1299,-
5 Prague Hocker € 399,-

Algemene afmetingen

Diepte: 93cm
Hoogte: 79cm
Zitdiepte: 56cm
Zithoogte: 46cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: x
Breedte Armleuning: 28cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: x

176cm B 90cm
D 60cm

206cm 236cm 251cm

Nr. Opstelling Prĳs

1 Sevilla Fauteuil € 649,-
2 Sevilla 2-Zits € 999,-
3 Sevilla 2,5-Zits € 1099,-
4 Sevilla 3-Zits € 1199,-
5 Sevilla 4-Zits € 1499,-
6 Sevilla 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-
7 Sevilla 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1699,-
8 Sevilla 4-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1899,-
9 Sevilla 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
10 Sevilla 3-Zits + Hoekeiland € 1999,-
11 Sevilla 4-Zits + Hoekeiland € 2199,-
12 Sevilla U-opstelling icm 2,5-Zits € 2099,-
13 Sevilla U-opstelling icm 3-Zits € 2299,-
14 Sevilla U-opstelling icm 4-Zits € 2499,-
15 Sevilla Hocker € 399,-

Sevilla
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, HR 3032 koudschuim,

Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber
Rugleuning: Standaard: Geraspte schuimvulling, Polyester

sillicone fiber.

Algemene afmetingen

Diepte: 90cm
Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 49cm
Diepte Chaise Longue: 160cm

Diepte Hoekeiland: 202cm
Breedte Armleuning: 11cm
Breedte Chaise Longue: 114
Breedte Hoekeiland:

Een tĳdloze designbank met een moderne touch! Dat is de bank Sevilla. Dit fĳne model is royaal van vorm door zĳn grote kussens en
zit ook nog eens erg lekker. Door het slanke frame en de goed gevulde kussens kun jĳ lekker languit op deze bank liggen. De
arnleuningen zĳn laag en smal. De kussens zĳn afgewerkt met een subtiele bies.

15

B 90cm
D 70cm

7

315cm

8

360cm

9

265cm

10

295cm

11

340cm

12

365cm

13

395cm

14

440cm

6

285cm

1 2 3 4 5

155cm80cm 185cm 215cm 260cm
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Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Ontwerp je bank
nu ook in 3D!
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Nr. Opstelling Prĳs

1 Siena Fauteuil € 649,-
2 Siena 2-Zits € 999,-
3 Siena 2,5-Zits € 1099,-
4 Siena 3-Zits € 1199,-
5 Siena 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
6 Siena 3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1999,-
7 Siena Hocker € 399,-

Siena
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill.
Rugleuning: Standaard: Foam vlokken, HCS fiber, Fiberfill.
Let op: Geen HR koudschuim beschikbaar!

Algemene afmetingen

Diepte: 85cm
Hoogte: 80cm
Zitdiepte: 54cm
Zithoogte: 45cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: 208cm
Breedte Armleuning: 18cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: 88cm

Siena kenmerkt zich door een kubistische-en hoekige vormgeving. De zittingen van de bank worden gescheiden door een mooie
naad in de kussens. Én daarmee accentueren ze de strakke vormgeving. De stof op de hoeken is grover afgewerkt en geeft een
stoere touch aan de bank.
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Nr. Opstelling Prĳs

1 Sofia Fauteuil € 649,-
2 Sofia 2-Zits € 999,-
3 Sofia 2,5-Zits € 1099,-
4 Sofia 3-Zits € 1199,-
5 Sofia 3,5-Zits € 1299,-
6 Sofia 4-Zits € 1499,-
7 Sofia 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-
8 Sofia 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1699,-
9 Sofia 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
10 Sofia 3-Zits + Hoekeiland € 1999,-
11 Sofia U-opstelling icm 2,5-Zits € 2099,-
12 Sofia Hocker € 399,-

Sofia
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Granulated schuim, Fiberfill.

Algemene afmetingen

Diepte: 87cm
Hoogte: 84cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 48cm
Diepte Chaise Longue: 152cm

Diepte Hoekeiland: 206cm
Breedte Armleuning: 12cm
Breedte Chaise Longue:
Breedte Hoekeiland:

Strak en modern dat is de Sofia bank. De naden van de bank zĳn wat grover afgewerkt. Dat maakt Sofia origineel en net even anders.
De contouren van de bank worden benadrukt en geven een speelse twist. Ben jĳ het type dat van een bank houdt of ga je liever voor
een fauteuil? Of twĳfel je? De opstelling kun je aanvullen met een Sofia fauteuil. Dezelfde uitstraling en hetzelfde comfort!
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Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!
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Nr. Opstelling Prĳs

1 Stockholm Fauteuil € 649,-
2 Stockholm 2-Zits € 999,-
3 Stockholm 2,5-Zits € 1099,-
4 Stockholm 3-Zits € 1199,-
5 Stockholm 2,5-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1599,-
6 Stockholm 3-Zits + Chaise Longue (L/R) € 1699,-
7 Stockholm 2,5-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1899,-
8 Stockholm 3-Zits + Hoekeiland (L/R) € 1999,-
9 Stockholm Hocker € 399,-

Stockholm
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,

Fiberfill. Optioneel: HR koudschuim
Rugleuning: Standaard: Granulated schuim, Fiberfill.

Algemene afmetingen

Diepte: 87cm
Hoogte: 85cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 45cm
Diepte Chaise Longue: 154cm

Diepte Hoekeiland: 207cm
Breedte Armleuning: 10cm
Breedte Chaise Longue: 90cm
Breedte Hoekeiland:

Heb je een avondje Netflixen in de planning staan? Dan is hoekbank Stockholm de ideale plek! Stockholm zorgt ervoor dat je heerlĳk
onderuit kunt liggen. We hebben ons laten inspireren door de Scandinavische vormgeving; eenvoud en comfort. De bank heeft een
fijne zithoogte en een comfortabele diepte. De kussens hebben een mooie ronding waardoorde bank een comfortabele zitting heeft.
De kussens zĳn uitneembaar, ideaal met schoonmaken.

COLLECTIE 2022 | REBELLENCLUB
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Tallin (limited edition)
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, HR koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Granulated schuim.

Het design van de Tallin is omgeven door een zachte belĳning. De volumineuze vormen staan centraal. Het design is tĳdloos en
tegelĳkertĳd klassiek. De bank valt daardoor goed te combineren met verschillende stĳlen. En komt helemaal tot zĳn recht door zacht
kleurgebruik. In een vloeiende vorm loopt de zitting door in de rug. Als je op de bank zit, wordt je als ware omarmt door het
ontwerp. Deze bank is exclusief geselecteerd door onze styliste Anne. En behoort tot de laatste trends.

1 2 3

Nr. Opstelling Prĳs

1 Tallin Fauteuil € 649,-
2 Tallin 2,5-Zits € 1299,-
3 Tallin 3-Zits € 1499,-

Algemene afmetingen

Diepte: 84cm
Hoogte: 80cm
Zitdiepte: 61cm
Zithoogte: 44cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: x
Breedte Armleuning: 16cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: x

154cm94cm 206cm

REBELLENCLUB | COLLECTIE 2022

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!

Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm). Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

Gratis persoonlijk
advies op maat.
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Nr. Opstelling Prĳs

1 Riga zitmodule met arm (L/R) € 749,-
2 Riga zitmodule met arm (L/R) € 749,-
3 Riga zitmodule zonder arm € 549,-
4 Riga zitmodule hoek (L/R) € 649,-
5 Riga zitmodule hoek (L/R) € 649,-
6 Riga zitmodule hoekeiland (L/R) € 1049,-
7 Riga zitmodule hoekeiland (L/R) € 1049,-
8 Riga Loveseat € 899,-
9 Riga Hocker € 499,-

Riga
Materiaal
Frame: Stevig houten frame van spaan- en vezelplaat.
Zitting: Standaard: Nosag veren, comfort foam, fiberfill.

Optioneel: HR koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Comfort foam, fiberfill.

Algemene afmetingen

Diepte: 105cm
Hoogte: 75cm
Zitdiepte: 59cm
Zithoogte: 43cm
Diepte Chaise Longue: x

Diepte Hoekeiland: 213cm
Breedte Armleuning: 30cm
Breedte Chaise Longue: x
Breedte Hoekeiland: 93cm

Bank Riga is een elementenbank, waardoor jĳ je ideale bank en opstelling helemaal zelf kunt samenstellen. In de collectie Riga zitten
verschillende zitmodules, hiermee kun je zelf schuiven en creëer je je ideale opstelling. Zo kun je een ruimte hoekbank, of een U-
opstelling ontwerpen door zelf te gaan spelen met de modules. Er zĳn modules met armleuningen, modules zonder armleuningen,
hoek modules, een module met ziteiland en een hocker. Al deze onderdelen kun je aan elkaar koppelen.

Let op! De genoemde afmetingen kunnen een verschil hebben (+/- 5cm).

COLLECTIE 2022 | REBELLENCLUB
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Stel je ideale bank samen met de
modules van de elementenbank Riga

Scan de QR-code en begin met het
ontwerpen van jouw bank!
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REBELLENCLUB

Fauteuils

Bergen - Antraciet

RCM1051
74 b x 67,5 d x 70,5 h cm

€449,-

Vigo - Draaifauteuil fluweel
grĳs met voetsteun

RCM1287
75 b x 87 d x 110 h cm

€579,-

Malung - Donkergroen

RCM1212
66 b x 67 d x 77 h cm

€199,-

Brylle - Fluweel donkergroen

RCM1438
73 b x 82 d x 88 h cm

€399,-

Zaragoza - Fluweel grĳs

RCM1280
62 b x 86 d x 90 h cm

€299,-

Corby - Cognac leer

RCM1697
82,5 b x 93 d x 97h cm

€507,-

Karlstad - Eiken

RCM1039
62 b x 62 d x 65 h cm

€299,-

Dundee - Grĳs

RCM1354
69 b x 79 d x 82,5 h cm

€319,-

Floro - Beige met voetsteun

RCM1711
76 b x 86 d x 105 h cm

€455,-

Otta

RCM1679
82 b x 71 d x 81 h cm

€235,-

Kastel - Antraciet

RCM1446
70 b x 80 d x 98 h cm

€399,-

Storberg - Beige met voetsteun

RCM1589
70 b x 112 d x 98 h cm

€459,-

Tollose - Donkergrĳs met
voetsteun

RCM1684
70 b x 117 d x 100 h cm

€499,-
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REBELLENCLUB

Salontafels

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB

Avesta - Licht eiken

RCM1234
130 b x 70 d x 50 h cm

€529,-

Bari - Ontwerp zelf

RCBC-fauteuil
71 b x 77 d x 84 h cm

€649,-

Avesta Rechthoekig ronde
hoeken - Licht Eiken

RCM1233
118 b x 58 d x 49 h cm

€399,-

Bilbao - Ontwerp zelf

RCBC-Bilbao-fauteuil
72 b x 88 d x 82 h cm

€649,-

Birmingham Rechthoek - Licht
Eiken

RCM1061
140 b x 70 d x 39,9 h cm

€529,-

Lyon - Ontwerp zelf

RCBC-Lyon-fauteuil
120 b x 105 d x 86 h cm

€649,-

Boo Rond - Licht Eiken

RCM1195
100 b x 100 d x 45,2 h cm

€229,-

Oslo - Ontwerp zelf

RCBC-Oslo-fauteuil
86 b x 88 d x 83 h cm

€649,-

Cardiff - Zwart

RCM1341
130 b x 70 d x 46 h cm

€549,-

Porto - Ontwerp zelf

RCBC-Porto-fauteuil
72 b x 88 d x 83 h cm

€649,-

Como - Glas

RCM1065
121 b x 56 d x 40 h cm

€799,-

Sevilla - Ontwerp zelf

RCBC-Sevilla-fauteuil
80 b x 90 d x 86 h cm

€649,-

Foggia - Zwart

RCM1297
115 b x 58 d x 45 h cm

€399,-

Siena - Ontwerp zelf

RCBC-Siena-fauteuil
96 b x 85 d x 80 h cm

€649,-

Genua Rechthoek - Metal poten

RCM1286
120 b x 60 d x 46 h cm

€449,-

Stockholm - Ontwerp zelf

RCBC-Stockholm-fauteuil
96 b x 87 d x 85 h cm

€649,-

Genua Rond - Groen marmer

RCM1283
ø80 cm, 45 h cm

€249,-

Tallin - Ontwerp zelf

RCM1283
92 b x 84 d x 84 h cm

€649,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

REBELLENCLUB

Ontwerp je eigen fauteuil
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Salontafels

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB

Madrid Rond - Zwart

RCM1185
70 b x 70 d x 40 h cm

€209,-

Mala - Eiken

RCM1166
130 b x 70 d x 45 h cm

€449,-

Motala - Eiken

RCM1194
130 b x 70 d x 51 h cm

€449,-

New Nomads Midnight
Vierkant - Zwart

RCM1226
70 b x 70 d x 40 h cm

€249,-

Orebro - Geolied Eiken

RCM1324
140 b x 70 d x 45 h cm

€449,-

Sala Rond - Getint Glas

RCM1196
120 b x 120 d x 36 h cm

€489,-

Sevilla Rond - Wit Marmer

RCM1182
80 b x 80 d x 45 h cm

€449,-

Skavsta Rechthoek - Licht
Eiken

RCM1097
120 b x 60 d x 47 h cm

€329,-

Skavsta Vierkant - Licht Eiken

RCM1098
80 b x 80 d x 45 h cm

€299,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

Genua Vierkant - Wit

RCM1389
80 b x 80 d x 45 h cm

€329,-

Genua Vierkant met plateau

RCM1395
90 b x 60 d x 45 h cm

€359,-

Glasgow Rechthoek - Licht eiken

RCM1190
120 b x 60 d x 45 h cm

€299,-

Glasgow Rond - Eiken

RCM1191
80 b x 80 d x 45 h cm

€249,-

Jelling - Eiken fineer

RCM1313
120 b x 60 d x 45 h cm

€369,-

Kastrup Rond - Smoked glass

RCM1310
79 b x 79 d x 42 h cm

€159,-

Leeds Rond - Zwart Keramiek

RCM1075
65,7 b x 65,7 d x 40 h cm

€499,-

Liverpool - Zwart Gelakt Hout

RCM1084
50 b x 50 d x 36 h cm

€79,-

Lund - Licht Eiken

RCM1088
115 b x 60 d x 42 h cm

€379,-

• 9594 •
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Bijzettafels

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB

Aarhus - Zwart

RCM1424
30b x 40d x 79h cm

€89,-

Genua - Marmer print wit

RCM1396
45b x 40d x 50,5h cm

€229,-

Genua - Marmer print zwart

RCM1585
50b x 50d x 42h cm

€199,-

Genua Set - Marmer print wit

RCM1393
klein: 35b x 35d x 40h cm
Groot: 45b x 45d x 50h cm

€259,-

Aarhus - Sidetable zwart

RCM1423
120b x 35d x 60h cm

€129,-

Genua - Sidetable marmer
print wit

RCM1392
110b x 26d x 80,5h cm

€259,-

Southhampton - Smoked glas

RCM1369
120 b x 60 d, 40 h cm

€549,-

Tarnaby Rond - Visgraat

RCM1351
90 b x 90 d x 45 h cm

€399,-

Tjele Rechthoek - Zwart

RCM1322
120 b x 60 d x 50 h cm

€619,-

Tortona Rond - Glazen blad

RCM1206
80 b x 80 d x 44 h cm

€199,-

Tortona Vierkant - Marmeren
blad

RCM1207
60 b x 60 d x 45 h cm

€299,-

Volterra Groot - Wit Keramiek

RCM1080
100 b x 95 d x 41 h cm

€449,-

Volterra Klein - Smoked Glass

RCM1301
84 b x 77 d x 34 h cm

€259,-

REBELLENCLUB

Salontafels
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REBELLENCLUB

Eetkamertafels

Glasgow Rond - Eiken

RCM1193
105 b x 105 d x 75 h cm

€399,-

Jelling - Eiken

RCM1155
180 x 95 x 75 h cm

€819,-

Kristiansand

RCM1071
219,5 b x 90 d x 75 h cm

€599,-

Lintrup Tube - Gerookt Eiken

RCM1634
180 b x 95 h cm

€899,-

Lund Eetkamertafel - Eiken
tafelblad

RCM1090
200 b x 100 d x 75,3 h cm

€979,-

Madrid Rond - Wit

RCM1408
ø110cm cm

€319,-

New Nomads Pure Tafel - Ovaal

RCM1413
200 b x100 d x 76 h cm

€999,-

New Nomads Pure Tafel - Rond

RCM1415
150 b x150 d x 76 h cm

€799,-

New Nomads - Midnight

RCM1224
180 cm

€799,-

Avesta Eiken

RCM1236
180 b x 102 d x 76 h cm

€899,-

Birmingham

RCM1058
200 b x 100 d x 74,8 h cm

€1.139,-

Cambridge - Hout

RCM1363
80/120 b x 80 d x 76 h cm

€219,-

Cardiff - Keramiek zwart blad

RCM1336
160 b x 90 d x 75,5 h cm

€729,-

Cardiff Rond - Eiken fineer

RCM1340
120 b x 120 d x 76,4 h cm

€599,-

Carrara Rond - Zwarte poot

RCM1186
110 b x 110 d x 75 h cm

€619,-

Christiansfeld Rechthoek -
Zwart

RCM1471
160 b x 80 d cm

€849,-

Esbjerg Visgraat - Eiken fineer

RCM1333
200b x 100d, 75h cm

€799,-

Fleetwood - Zwart

RCM1348
130 b x 64 d x 45 h cm

€499,-
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Bureaus

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

Nordborg Ovaal - Gerookt
Eiken

RCM1644
180 b x 95 h cm

€899,-

Aarhus - Zwart eiken

RCM1294
110 b x 50 d 75 h cm

€199,-

Orebro - Eiken fineer

RCM1325
160 b x 95 d x 76 h cm

€699,-

Aarhus - Zwart metaal

RCM1427
110 b x 45 d x 75 h cm

€119,-

Overtoom - Rechthoek

RCM1004
220 b x 90 h cm

€1499,-

Alba - Zwart

RCM1215
127 b x 52 d x 80 h cm

€279,-

Roskilde Rond - Zwart

RCM1228
140 b x 140 d x 76 h cm

€399,-

Avesta - Eiken fineer

RCM1216
120 b x 60 d x 75 h cm

€399,-

Sevilla Rond - Zwarte poot

RCM1318
105 b x 105 d x 75 h cm

€629,-

Cavan - Eiken

RCM1705
100 b x 50 d x 88 h cm

€195,-

Lund - Eiken fineer

RCM1089
100 b x 45 d x 74 h cm

€449,-

Sodermalm - Keramiek
tafelblad

RCM1295
200 b x 95 d x 76 h cm

€1399,-

Skavsta - Eiken fineer

RCM1099
100 b x 45 d x 74 h cm

€329,-

Talsa

RCM1400
210 b x100 d x75 h cm

€729,-

Tarnaby - Eiken

RCM1161
150 b x 80 d x 75,5 h cm

€499,-

Tarnaby Rond - Eiken

RCM1159
120 b x 120 d x 75 h cm

€529,-

REBELLENCLUB

Eetkamertafels
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Eetkamerstoelen

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB

Alston - Set van 4 - Olĳfgroen

RCM1599
85 b x 57,5 d x 47.5 h cm

€449,-

Alunda - Donkerblauw met
zwart metalen poot

RCM1432
58 b x 53 d x 56 h cm

€199,-

Bodo - Set van 2 -
Olĳfgroen

RCM1442
47 b x 44 d x 82 h cm

€279,-

Bradford Fluweel - Geel

RCM1331
140 b x 140 d x 76 h cm

€229,-

Bryne - Set van 4 - Rib grĳs

RCM1659

€349,-

Dalen - Set van 2 - Naturel
eiken hout

RCM1448
54 b x 54 d x 83 h cm

€529,-

Firenze met armleuning in Nika
55 Green

RCM1649

€199,-

Filipstad - Set van 2 - Groen

RCM1269
54 b x 55 d x 82 h cm

€259,-

Durham - Set van 2 - Grĳs

RCM1346
54 b x 55 d x 82 h cm

€299,-

Karlskoga Velours - Roze

RCM1252
57 b x 61 d x 83 h cm

€199,-

Fyn - Antraciet met mat zwart
frame

RCM1407
59 b x 55 d x 84,5 h

€199,-

Holmen - Set van 4 - Oker

RCM1596
46 b x 56 d x 86,5 h

€329,-

Karlskoga Gewoven - Niagara

RCM1258
57 b x 59 d x 83 h cm

€199,-

Hamar - Set van 2 - Hout

RCM1443
45 b x 80 d x 55 h

€199,-

Naya - Grĳs met Zwart metalen
poot

RCM1416-NIVALA
59 b x 59 d x 88 h cm

€219,-

Nordmark - Set van 2 -
Lichtgrĳs

RCM1270
47 b x 53 d x 81 h cm

€399,-

Odense - Beige

RCM1417
56 b x 54 d x 76 h cm

€229,-

Nivala - Set van 2 - Grĳs met
mat zwarte poten

RCM1404
59 b x 55 d x 85 h cm

€279,-
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Eetkamerstoelen

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB

Odense Fluweel - Donker grĳs
met gouden frame

RCM1044
56 b x 54 d x 76 h cm

€229,-

Pescara - Set van 2 - Fluweel
koper

RCM1656
47 b x 53 d x 83 h cm

€249,-

Pescara - Set van 2 - Creme

RCM1442
47 b x 53 d x 83 h cm

€279,-

Rosenfors - Set van 2 - Grĳs

RCM1260
57 b x 55,5 d x 83 h cm

€339,-

Pescara - Retro leder bruin

RCM1658
47 b x 53 d x 83 h cm

€249,-

Sandviken - Set van 2 - Olĳf

RCM1359
56 b x 59,5 d x 79 h cm

€299,-

Sommen - Set van 2 - Zwart

RCM1262
60 b x 57,5 d x 84 h cm

€329,-

Storfors - Set van 2 - Grĳs

RCM1265
43 b x 58,5 d x 82 h cm

€179,-

Tobo Quattro - Set van 2 - Zwart

RCM1271
51 b x 51,5 d x 81 h cm

€329,-

Tobo Slim - Set van 2 - Zwart

RCM1272
51 b x 51,5 d x 81 h cm

€299,-

Tobo Wood - Set van 2 - Wit

RCM1274
51 b x 51,5 d x 81 h h cm

€349,-

Varde - Set van 4 - Okergeel

RCM1664
49,2 b x 57,5 d x 84 h

€399,-

Vaxjo - Set van 2 - Licht grĳs

RCM1651
69 b x 79 d x 82,5 h cm

€298,-

Amsterdam Bankje - Licht Grĳs

RCM1053
160 b x 37 d x 46,5 h cm

€204,-

Amsterdam Bankje - Licht Grĳs
100cm

RCM1214
100 b x 37 d x 46,5 h

€163,-

Bankje Esbjerg Visgraat - Eiken
fineer

RCM1335
200 b x 36 d x 45 h cm

€343,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

Overtoom Bankje

RCM1007
180 b x 40 d x 45 h cm

€720,-
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Opbergkasten & Boekenkasten

PRODUCT CATALOGUS | REBELLENCLUB

New Nomads Opbergkast
Midnight

RCM1219
85b x 40d x 190h cm

€999,-

Sodermalm Open Kast - Hoog
model

RCM1073
150b x 36,6d x 90h cm

€419,-

New Nomads Kledingkast
Midnight

RCM1222
75b x 40d x 190h cm

€999,-

Sodermalm Open Kast - Laag
model

RCM1072
150b x 36,6d x 54,5h cm

€329,-

New Nomads Boekenkast open
Midnight

RCM1223
85b x 40d x 190h cm

€529,-

Boekenkast Aarhus - Zwart

RCM1289
94b x 27d x 172h cm

€219,-

New Adventures Kast hoog -
Webbing - zwart

RCM1376
85b x 40d x 190h cm

€1049,-

New Adventures Kledingkast -
Webbing - zwart

RCM1380
75b x 40d x 190h cm

€1299,-

New Adventures Open
boekenkast - Webbing - zwart

RCM1381
90b x 50d x 45h cm

€999,-

Boekenkastje Aarhus - Zwart

RCM1293
94b x 27d x 114h cm

€249,-

Lage Vakkenkast Aarhus -
Zwart metaal

RCM1430
80b x 30d x 86h cm

€169,-

Open Plankenkast Aarhus -
Zwart metaal

RCM1429
70b x 30d x 150h cm

€229,-

Vakkenkast Genua Rechthoek -
Witte Marmer Print Gouden
Pootjes
RCM1390
110b x 30d x 90h cm

€459,-

Toulouse Wandsysteem Eiken -
3 Wandplanken

RCM1149
80,2b x 26d x 83h cm

€199,-

Tromso Open Kast met 5
planken - Zwart

RCM1055
110b x 28d x 200h cm

€399,-

Open Vakkenkast Aarhus
Rechthoek - Zwart Metaal

RCM1418
80b x 30d x 165h cm

€259,-

New Adventures Kast laag -
Webbing - zwart

RCM1378
75b x 40d x 150h cm

€849,-

Kast Genua Rechthoek - Witte
Marmer Print Gouden Pootjes

RCM1387
90b x 50d x 45h cm

€259,-
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Opbergkasten & Boekenkasten
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Open Vakkenkast Aarhus
Vierkant - Zwart metaal

RCM1421
35b x 35d x 77h cm

€129,-

Plankenkast Aarhus - Zwart
Metaal 120cm

RCM1425
120b x 35d x 80h cm

€999,-

Plankenkast Aarhus - Zwart
Metaal 50cm

RCM1422
50b x 26d x 80h cm

€99,-

Wandkast Aarhus - Zwart

RCM1288
172b x 27d x 188h cm

€499,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

Open Aarhus Rechthoek -
Zwart metaal

RCM1419
70 b x 30 d x 185 h cm

€259,-

Open Aarhus Vierkant - Zwart
metaal

RCM1420
35 b x 35 d x 181 h cm

€229,-

REBELLENCLUB

Vitrinekasten

Avesta met 2 deuren - Licht
Eiken

RCM1240
94 b x 40 d x 192 h cm

€1299,-

Tarnaby met glazen deuren

RCM1152
80 b x 37 d x 178 h cm

€749,-

Avesta met 3 deuren - Licht
Eiken

RCM1239
140 b x 40 d x 148 h cm

€1629,-

Vitrinekast Aarhus - Zwart

RCM1291
75 b x 37,5 d x 52 h cm

€519,-

Hoge Aarhus - Zwart

RCM1431
80 b x 40 d x 180 h cm

€519,-

Lage Aarhus - Zwart

RCM1428
80 b x 40 d x 99 h cm

€339,-

Lund

RCM1094
72 b x 36 d x 143,2 h cm

€899,-

Mala met glazen deur - Eiken

RCM1171
72 b x 42 d x 190 h cm

€849,-

Talsa

RCM1399
80 b x 40 d x 145 h cm

€599,-
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Dressoirs
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Avesta - Eiken

RCM1243
180 b x 44 d x 84h cm

€1.299,-

Talsa - Eiken

RCM1398
160b x 75d x 40h cm

€599,-

Tarnaby - Eiken

RCM1153
150b x 40d x 75h cm

€749,-

Aarhus - Zwart

RCM1292
140b x 40d x 82h cm

€499,-

Esbjerg Visgraat - Eiken fineer

RCM1334
160b x 40d x 75h cm

€919,-

Jelling - Eiken fineer

RCM1315
150b x 40d x 71h cm

€599,-

Tarnaby - Visgraat

RCM1353
150b x 40d x 75h cm

€699,-

Lund - Licht eiken

RCM1095
180 b x 45 d x 71h cm

€1.299,-

Mala - Eiken

RCM1173
160b x 45d x 72 cm

€1.229,-

New Adventures - Webbing
zwart

RCM1375
175b x 40d x 80h cm

€1.049,-

New Nomads - Midnight

RCM1218
175b x 80d x 40h cm

€1.099,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

REBELLENCLUB

Tv-Meubels

Avesta - Eiken

RCM1244
180 b x 44 d x 55h cm

€799,-

Aarhus - Zwart

RCM1290
140b x 40d x 44h cm

€219,-

Aarhus - Zwart

RCM1672
180 b x 40d x 44,5 h cm

€279,-
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Birmingham

RCM1064
200,1b x 42d x 45,5h cm

€889,-

Lund

RCM1296
160b x 38d x 43h cm

€649,-

Mala - Eiken

RCM1175
150b x 40d x 45h cm

€599,-

New Adventures - Webbing
zwart large

RCM1377
45b x 160d x 40h cm

€749,-

New Adventures - Webbing
zwart small

RCM1379
45b x 100d x 40h cm

€499,-

New Nomads TV meubel
Midnight

RCM1221
100b x 45d x 40h cm

€499,-

New Nomads Midnight

RCM1220
160b x 45d x 40h cm

€799,-

Newton - Zwart

RCM1370
120b x 46d x 30h cm

€159,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

REBELLENCLUB

Verlichting

Hanglamp Elisa wit met zwarte
pendel

RCHD299
175 b x 33 d x 33 h cm

€159,-

Hanglamp Elisabeth - Set van 3

RCHD116
200 b x 33 d x 33 h cm

€499,-

Hanglamp Esmee

RCHD119
30 b x 30 d x 25 h cm

€99,-

Hanglamp Eva

RCHD122
30 b x 30 d x 25 h cm

€89,-

Hanglamp Lev

RCHD131
ø 50, 20 h cm

€129,-

Hanglamp Nora - M

RCHD289
32 b x 32 d x 25 h cm

€59,-

Hanglamp Rosalie - Set van 3

RCHD126
100 b x 100 d x 100 h cm

€499,-

Hanglamp Rosalie

RCHD125
ø40, 34,5 h cm

€179,-

Hanglamp Tommy - Wit

RCHD134
ø27 cm

€249,-

REBELLENCLUB

Tv-Meubels
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Tafellamp Benthe

RCHD296
3 b x 20 d, 20 h cm

€119,-

Tafellamp Bjorn

RCHD302
42 b x 13,5 d x 18 h cm

€449,-

Tafellamp Huub

RCHD117
32 b x 32 d x 57 h cm

€99,-

Vloerlamp Benthe

RCHD295
158 b x 36 d x 25 h cm

€159,-

Vloerlamp Elisa

RCHD297
175 b x 33 d x 33 h cm

€259,-

Hanglamp Willeke M

RCHD120
40 b x 40 d x 40 h cm

€89,-

Hanglamp Tommy - Zwart

RCHD291
ø27 cm

€249,-

REBELLENCLUB

Verlichting
REBELLENCLUB

Poefjes

Cadiz met opbergruimte in stof
Preston - Olĳfgroen

RCM1133
60 b x 35 h cm

€179,-

Cadiz met opbergruimte in stof
Vic - Oud rose 18

RCM1140
60 b x 35 h cm

€179,-

Granada in stof Preston
Olĳfgroen

RCM1118
60 b x 60 d x 34 h cm

€149,-

Granada in stof Preston
Antraciet - Medium

RCM1108
40 b x 40 d x 40 h cm

€99,-

Granada in stof Vic
Donkergroen Medium

RCM1123
40 b x 40 d x 40 h cm

€99,-

Granada in stof Preston
Olĳfgroen 38 - Rond

RCM1119
⌀60 x 34 h cm

€149,-

Granada in stof Vic Coral 76AC
- Large

RCM1121
60 b x 60 d x 34h cm

€149,-

Madrid in stof Vic -
Donkergoen 74AC

RCM1106
⌀60 x 34 h cm

€139,-

Granada in stof Vic Geel 75AC -
Rond

RCM1131
⌀60 x 34 h cm

€299,-

Vloerlamp Bjorn

RCHD301
130 b x 28 d x 21 h cm

€549,-
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Vloerkleden
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Abstract & Verfijnd - Bubbles

RCHD342
200 x 300 cm

€1.175,-

Laura - Beige

RCHD261
160 x 230 cm

€491,-

Abstract & Verfijnd - Flow of
Nature

RCHD340
200 x 300 cm

€1.175,-

Laura Rond - Beige

RCHD263
ø200 cm

€491,-

Nadine - Denim

RCHD254
200 x 300 cm

€351,-

Abstract & Verfijnd - Knot

RCHD333
200 x 300 cm

€1.175,-

Abstract & Verfijnd - Refined

RCHD336
200 x 300 cm

€1.175,-

Abstract & Verfijnd - Stream

RCHD338
200 x 300 cm

€1.175,-

Evert - Wit

RCHD274
200 x 300 cm

€529,-

Nadine Rond - Oker

RCHD259
ø200 cm

€327,-

REBELLENCLUB | PRODUCT CATALOGUS

Evert rond - Donker grĳs

RCHD109
Ø200 cm

€368,-

Kabel - Antraciet Grĳs

RCHD329
160 x 230 cm

€409,-
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Contact & Inspiratie
Omdat jij
géén nummer
bent!

WE HELPEN JE GRAAG!

Neem gerust contact met ons op
Van maandag tot en met vrijdag staan we voor je
klaar! Je kunt ons bereiken via telefoon:
085-8088194 of mail: info@rebellenclub.com

SERVICE AFDELING
We zijn een kleine club en ook aan onze kant
gaat er helaas weleens iets mis. Laat het ons
gerust weten als we ergens bij kunnen helpen.
Voor vragen over levering en onderhoud kun je
onze bereiken via service@rebellenclub.com. Op
werkdagen reageren we binnen 48 uur.

ONZE WINKELS
In onze showrooms ben je 7 dagen per week
welkom! Je vind onze winkels:

Woonwarenhuis Nijhof Baarn
Minervaweg 3, 3741 GR Baarn

Westfield Mall of the Netherlands
Duidoorn 60, 2262 AR Leidschendam

Homestudios (alleen op afspraak)
Proostwetering 31, 3543 AB Utrecht

Winkelcentrum Stadshart Amstelveen
Rembrandtweg 41a, 1181 GE Amstelveen

INTERIEURADVIES AAN HUIS
Ben je op zoek naar een bepaalde sfeer in huis?
Wil je meer contrast of zoek je juist een kleur die

verbinding creëert. Geen vraag of wens is ons te
gek om aan de slag te gaan!

Je krijgt: 2 uur durend advies aan huis,
moodboard, advies voor kleurgebruik, advies
voor indeling, mondelingen inspiratie, ideeen en
advies, antwoord op al je vragen, je ontvangt dit
advies voor één ruimte of vertrek.

Ben je enthousiast? Een Rebellenclub
interieuradvies aan huis kost €299,- inclusief btw.

COLOFON
Concept & Vormgeving: Nadine, Teksten:
Matthijs en Anne, Fotografie & Styling: Kim,
Lisa en Anne, Locatie: Homestudios Copyright:
Rebellenclub 2022.

DISCLAIMER
Dit inspiratie magazine is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld door de
Rebellenclub. De Rebellenclub is echter niet
aansprakelijk voor eventuele zet- en/of
drukfouten. Wijzigingen in prijs en/of assortiment
onder voorbehoud. Kijk voor de actuele collectie
en prijzen op www.rebellenclub.com.

Mae Tara
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