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Ik zit liever
goed dan dat ik
het fout heb!

Specialist in betaalbaar maatwerk!
Stel zelf jouw ideale droombank, fauteuil,
eetkamerstoel, poefjes en kussens samen.

Ontdek de nieuwe collectie 2023
Bekĳk onze inspiratie top 10 van de collectie 2023.

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 meubel eenvoudig zelf. Stel zelf jouw ideale

droombank, fauteuil, eetkamerstoelen, poefjes en kussens samen. Zo maken wĳ het bĳzondere betaalbaar.

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 Nederland en

Europa. Mooi design, perfecte kwaliteit en dat voor een zachte prĳs.

REBELLENCLUB | WĲ ZĲN DE REBELLENCLUB • 3

De club van de
vriendelijke
dwarsdenkers.
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Boekenkast Aarhus: zwart €219,-



Strak & Stijlvol
Natuurkleuren
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.

Bank Lyon XL: Een absolute loungebank met een luxe uitstraling! Deze uitvoering: 2,5-Zits + Chaise Longue in stof chrono 180 dolphine is
€2199,- Salontafel Leeds: rond s ø45cm - zwart keramiek €329,- Salontafel Leeds: rond M ø65cm - zwart keramiek €499,-

Voor het
contrast!
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Bank: Lyon 2,5-zits + Chaise Longue in stof silent 01 natural €1899,- Vloerkleed: Evert rond - wit/grĳs ø200cm €399,-
Eetkamertafel: Cardiff rond ø119cm - keramiek €659,- Eetkamerstoel: Pescara - groen €229,- (set van 2) Hanglamp:
Rosalie - set van 3 €499,-

Shop de stijl

REBELLENCLUB | STRAK & STĲLVOL NATUURKLEUREN • 9



Specialist in meubels op maat

Banken Fauteuils PoefjesStoelen Kussens

Ontwerp jouw ideale meubel!

Wĳ houden van maatwerk, omdat iedereen uniek is. En waar kun je jouw rebelse kant beter uitdrukken dan in je huis? Bĳ
Rebellenclub stel je zelf jouw ideale droombank, eetkamertafel, fauteuil, eetkamerstoelen, poefjes en kussens samen. Bĳ
ons is maatwerk gewoon betaalbaar. Per model hebben we vaste lage prĳzen. Zo maken we een droomhuis inrichten
wel heel gemakkelĳk.

Kom je er niet helemaal uit?
Plan een gratis interieuradvies afspraak in met één van onze stylistes. Kom langs in het stylingatelier op één van onze locaties,
Nĳhof Baarn, Westfield Mall of The Netherlands Leidschendam, Stadshart Amstelveen, Stadscentrum Den Bosch of Homestudios
Utrecht. Onze stylistes helpen je dan graag met het samenstellen van jouw ideale droommeubel.

Tess

Ingrid Denise Christel

Nikki Stijn Sofie

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

Begin met
ontwerpen!

10 • SPECIALIST IN MEUBELS OP MAAT | REBELLENCLUB

Sanne Lotte

Joy



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.

Bank Siena: Kenmerkt zich door een kubistische -en hoekige vormgeving. Deze uitvoering: 2,5-Zits + Hoekeiland in stof bloq 05 beige is €2099,-
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Shop de stijl
De club van
de frisse
ideeën.

Bank: Siena 2,5-zits + Hoekeiland in stof bloq 05 beige €2099,- Vloerkleed: Evert - Bruin v.a. €269,- Eetkamertafel:
Mala - licht eiken €759,- Eetkamerstoel: Vaxjo - grĳs €298,- (set van 2) Hanglamp: Elisabeth - set van 3 €499,-

REBELLENCLUB | RUST & NATUREL • 15



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.

Bank Stockholm: Geïnspireerd door de Scandinavische vormgeving; eenvoud en comfort. Deze uitvoering: 2,5-Zits + Chaise Longue is €1799,-
Salontafel Skavsta: Rechthoek - licht eiken €329,-

REBELLENCLUB | SCANDINAVISCH & LICHT • 1716 • SCANDINAVISCH & LICHT | REBELLENCLUB



Bureau: Avesta - Licht Eiken 120x60x75cm €399,- Geïnspireerd op Scandinavische vormgeving!

Shop de stijl

Bank: Stockholm 2,5-zits + Chaise Longue in stof bloq 176 zinc €1799,- Vloerkleed: Laura rond - grĳs ø200cm €599,-
Eetkamertafel: Avesta - eiken 180x102cm €899,- Eetkamerstoel: Hamar - hout €199,- (set van 2) Hanglamp: Willeke -
L €129,-

REBELLENCLUB | SCANDINAVISCH & LICHT • 19



Zo kies je
de ideale bank

Ontwerp je bank
nu ook in 3D!

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 39 t/m 41.
Kom je er niet uit? Plan dan een gratis advies afspraak in of kom
langs in één 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 hoekbank 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 zelf
al een specifiek idee hebt voor een opstelling die qua look en feel
past bĳ je wensen.

Gratis
persoonlijk
interieuradvies

Online Configurator
Met de banken configurator stel je in een aantal
simpele stappen je ideale bank samen.

Gratis persoonlĳk interieuradvies
Onze stylistes adviseren je graag bĳ het 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?
1. Een 1 op 1 styling advies door één van onze stylistes
2. Het is op afspraak, dus je hebt een uur de tĳd voor een
inspirerend gesprek en advies voor jullie (t)huis)
3. Ervaar (een deel van) onze collectie. Wil je een specifiek artikel
zien, neem dan contact met ons op.
4. Koffie, thee en een goed gesprek
5. Gratis parkeren

In onze winkels, online of gewoon bĳ je thuis
Je bent van harte welkom op één van onze locaties in Baarn,
Leidschendam, Amstelveen, Den Bosch of Utrecht. Alle locaties
liggen dichtbĳ de snelweg en zĳn goed bereikbaar met het OV.

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

Even geen zin om te reizen? Je kan ook kiezen voor een online
adviesgesprek via Teams of Zoom, maar ook in een straal van
50km rondom onze winkels komen we gratis en geheel
vrĳblĳvend bĳ jouw thuis.

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!

Styliste | Anne
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TessIngrid Denise Christel

Nikki Stijn Sofie

Sanne Lotte Joy



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.

Bank Oslo: Een vriendelĳke bank die uitnodigt om heerlĳk te loungen. Deze uivoering: 2,5-zits + Hoekeiland in stof porta 40 ash grey is
€2099,- Salontafel Volterra: groot - wit keramiek €449,-
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Eetkamertafel: Esbjerg visgraat - eiken fineer 200x100cm €799,- Eetkamerbank: Esbjerg visgraat - eiken fineer 200x36cm €419,-

Shop de stijl

Bank: Oslo 2,5-zits + Hoekeiland in stof porta 40 ash grey €2099,- Vloerkleed: Laura - wit v.a. €449,- Dressoir: Talsa
- licht eiken €539,- Eetkamerstoel: Sandviken - donkergrĳs €299,- (set van 2) Hanglamp: Elisa - zwarte pendel
€159,-

REBELLENCLUB | PUUR & LICHT • 25



Strak & Stijlvol
Steenkleuren
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.

Een beetje
opvallen en

staan, that’s it!

Bank Malmö: Een echte familiebank om heerlĳk op neer te ploffen. Deze uivoering: U-opstelling 2,5-zits + Chaise Longue + Hoekeiland in
stof unit 68 dark grey €2299,- Salontafel Glasgow: Rond ø80cm - licht eiken €249,-

REBELLENCLUB | STRAK & STĲLVOL STEENKLEUREN • 2726 • STRAK & STĲLVOL STEENKLEUREN | REBELLENCLUB



Shop de stijl

Bank: Malmö U-opstelling 2,5-zits + Chaise Longue + Hoekeiland in stof unit 68 dark grey €2299,- Vloerkleed: Evert rond
- grĳs ø200cm €449,- Eetkamertafel: Cardiff - zwart keramiek € 799,- Eetkamerstoel: Bradford fluweel - beige €229,-
(set van 2) Hanglamp: Nora M - zwart €59,-

REBELLENCLUB | STRAK & STĲLVOL STEENKLEUREN • 29



Homestudios Experience Center
Een unieke
woonbeleving
in Utrecht

Voor een bezoek bĳ ons Homestudios experience center maak
je graag tĳd vrĳ. In dit experience center kan je namelĳk in 14
volledig ingerichte appartementen bĳna alle meubels en
accessoires uit onze collectie bezichtigen.

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

Onze collectie
Van eetkamertafels, tot aan stoelen en fauteuils. En niet te
vergeten onze banken! Je bent van harte welkom om te komen
proefzitten en onze stalen te bekĳken.

Homestudios Experience Center
Onze 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 het experience center parkeren.

Scan de QR-code en plan jouw
afspraak bĳ Homestudios
met één van onze stylistes

Styliste | Lotte

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.

REBELLENCLUB | HOMESTUDIOS EXPERIENCE CENTER • 31



Landelijk & Stads
Steenkleuren
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.

Bank Sevilla: Een tĳdloze designbank met een moderne touch! Deze uitvoering: 2,5-zits + Chaise Longue in stof silent 01 natural is €1799,-
Salontafel kastrup: Rond ø79cm - smoked glass €159,-
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Eetkamertafel: Madrid rond - zwart ø110cm €299,-
Bank: Sevilla 2,5-zits + Chaise Longue in stof nika 65 grey €1799,- Vloerkleed: Kabel - licht grĳs v.a. 499,-
Eetkamertafel: Madrid rond - zwart ø110cm €299,- Eetkamerstoel: Forres - donker grĳs €255,- (set van 2) Vloerlamp:
Bjorn - zwart €549,-

Shop de stijl

REBELLENCLUB | LANDELĲK & STADS STEENKLEUREN • 35



Ontwerp je bank
in 3 simpele stappen
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.

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
39 t/m 41 meer over de verschillende stofsoorten en hun
eigenschappen.

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 longues zĳn in een linker- en
rechteruitvoering leverbaar. Op pagina 44 t/m 59 vind je een handig
overzicht van alle banken inclusief afmetingen per opstelling.

Stockholm OsloBilbao Siena

Riga

Sevilla

Monza

Lyon (XL)

Malmö

Vienna

Prague

Copenhagen Lisboa

Porto

Milaan

1. Kies je model

2. Kies je opstelling

3. Kies je stof & kleur

v.a. €2.299,-

€1.499,-

€699,-€399,-

€1.399,-€1.299,-€999,-

v.a. €2.099,-v.a. €1.799,-€1.599,-

U-opstelling

3,5-zits

FauteuilHocker

3-zits2,5-zits2-zits

Bank met HoekeilandBank met chaise longue4-zits
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Modulaire banken

Begin met ontwerpen!
Met de banken configurator stel je in een aantal
simpele stappen je ideale bank samen.



Stoffencollectie

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 deze 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.

Poefjes op maat!

De Lucca poefen uit de Rebellenclub collectie zĳn verkrĳgbaar in
verschillende maten en stoffen. Ideaal te combineren met je
Rebellenclub bank. Je kan zelfs een poef laten uitvoeren in
dezelfde stof als op je Rebellenclub bank. De poefen worden in
Europa gemaakt.

• Mooi als woonaccessoires, handig als extra zitplaats of
voetenbankje
• Leuk los, maar ook om te combineren met andere kleuren of
formaten
• Met een dienblad maak je van je poef een mooi tafeltje

Liever een vierkante poef? Vraag dan naar de mogelĳkheden bĳ één van onze stylistes
in de winkel.

Kussens op maat!

Bĳ de Rebellenclub stel je nu ook zelf je kussen samen. De
kussens zĳn verkrĳgbaar in verschillende maten en stoffen. Ideaal
te combineren met je Rebellenclub bank of fauteuil. Je kan zelfs
een kussen laten uitvoeren in dezelfde stof als op je Rebellenclub
bank of fauteuil. Of juist een andere stof in dezelfde kleur. De
kussens worden in Europa gemaakt.

• Mooi als woonaccessoires.
• Leuk los, maar ook om te combineren met andere kleuren of
formaten
• Elk kussen wordt speciaal voor jou met de hand gemaakt in
Europa.

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.

Pilling
Een pil is een klein bolletje vezels dat ontstaat door slĳtage of
wrĳving en is een normaal fenomeen. Pilling wordt aangegeven
op een schaal van 1 tot 5. 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.
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.

Ribcord
Martindale: >100.000 toeren
Pilling: Klasse 4-5
Lichtechtheid: 4

Beschikbare kleuren: 12 taupe, 15 mocca, 43 aqua, 65 grey, 65
petrol, 67 antraciet, 83 cacao, 101 ivory

REBELLENCLUB | STOFFENCOLLECTIE • 3938 • MAAK JE INTERIEUR AF | REBELLENCLUB

Maak je interieur af!

H:30cm x ø40cm

B:45cm x D:45cm B:50cm x D:50cm B:55cm x D:50cm B:60cm x D:60cm

H:30cm x ø50cm H:30cm x ø90cm H:40cm x ø40cm H:40cm x ø50cm H:40cm x ø90cm



Leaf
Martindale: >100.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 181 stone, 06 mustard, 193 eucalyptus, 96
hazel, 40 ash grey, 65 grey

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

Beschikbare kleuren: 10 liver, 156 hunter, 05 beige, 28 cognac,
65 grey, 16 caramel

Chrono
Martindale: 27.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 123 espresso, 180 dolphin, 60 light grey, 84 clay

Unit
Martindale: 35.000 toeren
Pilling: Klasse 4-5
Lichtechtheid: 4-5

Beschikbare kleuren: 113 sesam, 168 plumb, 88 turtle, 68 dark grey

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

Beschikbare kleuren: 01 natural, 12 taupe, 02 cream, 168 plumb

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

Beschikbare kleuren: 101 ivory, 01 naturel, 149 steel, 65 grey

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.
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Adore (velours)
Martindale: 88.000 toeren
Pilling: Klasse 5
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 96 hazel, 59 moss, 10 liver, 56 petrol, 149
steel, 01 naturel, 158 niagara, 156 hunter, 81 coffee, 132 gold

Silent
Martindale: 50.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 5

Beschikbare kleuren: 12 taupe, 60 light grey, 88 turtle, 01 natural,
66 graphite, 116 bronze, 10 liver

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

Beschikbare kleuren: 05 beige, 158 niagara, 167 zinc, 193
eucalyptus, 60 light grey

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

Beschikbare kleuren: 12 taupe, 47 royal blue, 60 light grey 55
green, 65 grey

Porta
Martindale: 70.000 toeren
Pilling: Klasse 4
Lichtechtheid: 4-5

Beschikbare kleuren: 126 copper, 167 zinc, 05 beige, 06
mustard, 40 ash grey, 162 forest

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

Beschikbare kleuren: 10 liver, 108 wood, 206 thyme, 96 hazel, 01
natural, 156 hunter, 162 forest
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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.



Onderhoudsadvies
Banken, Fauteuils & Eetkamerstoelen

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,-)

IProtect 5 jaar service voor je fauteuil, bank of
eetkamerstoel
Zorgeloos genieten van je Rebellenclub fauteuil, bank of
eetkamerstoel. Bĳ de Rebellenclub vinden we het belangrĳk dat je
zo lang mogelĳk geniet van je aankoop. Daarom bieden we het
‘IProteqt’ 5 jaar programma aan op al onze banken, fauteuils
en eetkamerstoelen.

Bĳ levering van je meubel krĳg je een set met spray waarmee je
jouw meubel moet behandelen. Alle informatie hoe dit te doen,
wordt meegeleverd. Ontstaat er een vlek afkomstig van
voedingsmiddelen of dranken zoals bĳvoorbeeld een glas wĳn,

een bord spaghetti, een kop koffie die je zelf niet kunt
verwĳderen, dan wordt de vlek de eerste vĳf jaar kosteloos
door een meubelspecialist bĳ je thuis professioneel verwĳderd.

Tafels
Wil jĳ jouw mooie houten meubel zoals een eetkamer tafel lang
mooi houden dat hĳ nog een hele tĳd mee gaat? Dan raden wĳ
aan om een Wood Care Kit aan te schaffen!

Voor onze maatwerk tafels adviseren wĳ de Protectiespray te
gebruiken. Voor betonnen tafels is de spray een must om vlekken
en beschadigingen tegen te gaan!

Vloerkleden
Door de impregnering met de Protexx Textile Protector wordt
je nieuwe vloerkleed niet alleen beschermd, maar hierdoor is
deze ook makkelĳk te reinigen. Vuil en vlekken krĳgen geen kans
meer en zo blĳft je vloerkleed er langer als nieuw uitzien. Op deze
manier heb je langer plezier van je aankoop!

Indien je een vloerkleed aanschaft en kiest voor de vlekkenservice
van Protexx, is je vloerkleed gegarandeerd 5 jaar vlekvrĳ. Als
zich gedurende de serviceperiode calamiteiten voordoen staat
het Service Centre van Protexx volledig tot je beschikking.

Voor meer informatie over de producten, voorwaarden en
prĳzen ga je naar onze website www.rebellenclub.com
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Over de Stockholm

Stockholm zorgt ervoor dat je heerlĳk
onderuit kunt liggen. We hebben ons laten
inspireren door de Scandinavische
vormgeving; eenvoud en comfort.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Standaard: Granulated schuim, Fiberfill.

HR-Foam: Kan extra HR-foam worden toegevoegd aan
de zitting van de bank. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 85cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 47cm
Breedte Armleuning: 10cm

Stockholm

100cm

73
cm

Hocker

76cm

87
cm

Fauteuil

136cm

87
cm

2-Zits

166cm

87
cm

2,5-Zits

196 cm

87
cm

3-Zits

241cm

87
cm

83cm

146
cm

2,5-Zits + Chaise Longue

271cm

87
cm

83 cm

146
cm

3-Zits + Chaise Longue

241cm

87
cm

83 cm

208
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

271cm

87
cm

83 cm

208
cm

3-Zits + Hoekeiland

€399,-

€1.399,- €1.799,- €1.899,-

€699,- €999,- €1.299,-

€2.099,-

€2.199,-
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Over de 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.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Standaard: HR koudschuim, Fiberfill

HR-Foam: Kan extra HR-foam worden toegevoegd aan
de zitting van de bank. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 49cm
Breedte Armleuning: 11cm

Bilbao

72cm

88
cm

Fauteuil

132cm

88
cm

2-Zits

162cm

88
cm

2,5-Zits

192 cm

88
cm

3-Zits

€699,- €999,- €1.299,- €1.399,-
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Ontwerp je bank
nu ook in 3D!



Over de Siena
Siena kenmerkt zich door een kubistische-
en hoekige vormgeving. De zittingen worden
gescheiden door een mooie naad in de
kussens.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Standaard: Foam vlokken, HCS fiber, Fiberfill.

HR-Foam: Kan géén HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 80cm
Zitdiepte: 54cm
Zithoogte: 45cm
Breedte Armleuning: 18cm

Siena

92cm

62
cm

Hocker

96cm

85
cm

Fauteuil

156cm

85
cm

2-Zits

186cm

85
cm

2,5-Zits

216 cm

85
cm

3-Zits

251cm

85
cm

83 cm

205
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

281cm

85
cm

83 cm

205
cm

3-Zits + Hoekeiland

€399,-

€1.399,-

€699,- €999,- €1.299,-

€2.099,- €2.199,-

Over de Oslo
Een bank die net even anders is! Hĳ oogt
vriendelĳk en nodigt je uit om heerlĳk te komen
loungen. Oslo doorbreekt de rechtlĳnigheid die
vaak in een woning aanwezig is.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Standaard: HR koudschuim, Fiberfill.

HR-Foam: Kan extra HR-foam worden toegevoegd aan
de zitting van de bank. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 83cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 48cm
Breedte Armleuning: 14cm

Oslo

90cm

60
cm

Hocker

86cm

93
cm

Fauteuil

146cm

93
cm

2-Zits

176cm

93
cm

2,5-Zits

206 cm

93
cm

3-Zits

248cm

93
cm

86 cm

207
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

€2.099,-

278cm

93
cm

86 cm

207
cm

3-Zits + Hoekeiland

€2.199,-

€399,-

€1.399,-

€699,- €999,- €1.299,-
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215 cm

90
cm

3-Zits

Over de Sevilla
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.

90cm

70
cm

Hocker

€399,-

€1.399,-

80cm

90
cm

Fauteuil

155cm

90
cm

2-Zits

185cm

90
cm

2,5-Zits

260 cm

90
cm

4-Zits

285cm

90
cm

110 cm

160
cm

2,5-Zits + Chaise Longue

315cm

90
cm

110 cm

160
cm

3-Zits + Chaise Longue

360cm

90
cm

110 cm

160
cm

4-Zits + Chaise Longue

265cm

90
cm

90 cm

202
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

295cm

90
cm

90 cm

202
cm

3-Zits + Hoekeiland

202
cm

4-Zits + Hoekeiland

340cm

90
cm

90 cm

202
cm

160
cm

U-Opstelling 2,5-Zits

365 cm110 cm 90 cm

U-Opstelling 3-Zits

395 cm110 cm 90 cm

202
cm

160
cm

U-Opstelling 4-Zits

440 cm110 cm 90 cm

202
cm

160
cm

€699,- €999,- €1.299,-

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, HR 3032 koudschuim,
Geraspte schuimvulling, Polyester sillicone fiber

Rugleuning: Standaard: Geraspte schuimvulling, Polyester
sillicone fiber.

HR-Foam: Kies voor een vaste foam vulling. In de zitting
worden de kussens gevuld met koudschuim en in
de rugkussens komt HR schuim. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 49cm
Breedte Armleuning: 11cm

Standaard vulling: Losse flakes - plofbank uitstraling (plooivorming)
Optionele vulling: Vast schuim - strakke uitstraling (zie HR-Foam)

Sevilla

€1.599,- €1.799,- €1.899,-

€2.099,- €2.099,-

€2.299,- €2.499,- €2.699,-

€2.199,- €2.299,-
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Over de Prague
Steeds vaker zien we banken met rondingen
en organische vormen. Geheel passend in
de trend hebben wĳ bank Prague
ontworpen.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, comfort foam,
HR-foam, fiberfill.

Rugleuning: Standaard: HR foam, fiberfill.

HR-Foam: Kan géén extra HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 79cm
Zitdiepte: 56cm
Zithoogte: 46cm
Breedte Armleuning: 28cm

Prague

90cm

60
cm

Hocker

176cm

93
cm

2-Zits

206cm

93
cm

2,5-Zits

236 cm

93
cm

3-Zits

251 cm

93
cm

3,5-Zits

€399,-

€1.499,-

€999,- €1.299,- €1.399,-
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Gratis thuisbezorgd
in Nederland.



Over de Malmö
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.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

HR-Foam: Kan extra HR-foam worden toegevoegd aan
de zitting van de bank. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 91cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 48cm
Breedte Armleuning: 23cm

Malmö

90cm

60
cm

Hocker

106cm

93
cm

Fauteuil

166cm

93
cm

2-Zits

196cm

93
cm

2,5-Zits

226 cm

93
cm

3-Zits

271cm

93
cm

98 cm

153
cm

2,5-Zits + Chaise Longue

301cm

93
cm

98 cm

153
cm

3-Zits + Chaise Longue

261cm

93
cm

88 cm

212
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

€2.099,-

291cm

93
cm

88 cm

212
cm

3-Zits + Hoekeiland

212
cm

153
cm

U-Opstelling 2,5-Zits

336 cm98 cm 88 cm

U-Opstelling 3-Zits

366 cm98 cm 88 cm

212
cm

153
cm

€399,-

€1.399,- €1.799,- €1.899,-

€699,- €999,- €1.299,-

€2.199,- €2.299,- €2.499,-

214 cm

88
cm

3-Zits

94cm

88
cm

Fauteuil

Over de Porto
De Porto is een fraaie bank. Subtiel qua
vormgeving en elegant door zĳn formaat.
De zwart metalen poten geven de bank
een stoere uitstraling.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Granulated schuim, Fiberfill.

HR-Foam: Kan extra HR-foam worden toegevoegd aan
de zitting van de bank. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 83cm
Zitdiepte: 53cm
Zithoogte: 48cm
Breedte Armleuning: 17cm

Porto

90cm

60
cm

Hocker

€399,-

€1.399,-

€699,-

154cm

88
cm

2-Zits

184cm

88
cm

2,5-Zits

€999,- €1.299,-
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Over de Copenhagen

Bank Copenhagen is een verrassend design
door het houten onderstel. Het houten frame
ondersteunt de zitting en geeft een
Scandinavisch look aan het ontwerp.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
Fiberfill.

Rugleuning: Standaard: Foam vlokken, HCS fiber, Fiberfill.
Poten: Eikenhout: Zwart of naturel

HR-Foam: Kan géén HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 84cm
Zitdiepte: 54cm
Zithoogte: 40cm
Breedte Armleuning: 17cm

Copenhagen

184cm

93
cm

2,5-Zits

255cm

93
cm

88 cm

212
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

€1.299,- €2.099,-

52 • COLLECTIE 2023 | REBELLENCLUB

€399,-

90cm

90
cm

Hocker

170cm

110
cm

2-Zits

90cm

60
cm

Hocker

Over de Lisboa
Lisboa weerspiegelt de strakke vormen en
geeft je een oase van rust. Rib is het nieuwe
fluweel, een zachte stof en brengt veel warmte
in je interieur.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfortabel schuim,
HCS fiber, Fiberfill.

Rugleuning: Foam vlokken, HCS fiber, Fiberfill.

HR-Foam: Kan géén HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 84cm
Zitdiepte: 70cm
Zithoogte: 46cm
Breedte armleuning: 25cm

Lisboa

€399,- €999,-
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230cm

110
cm

3-Zits

200cm

110
cm

2,5-Zits

274cm

110
cm

99 cm

165
cm

2,5-Zits + Chaise Longue

304cm

110
cm

99 cm

165
cm

3-Zits + Chaise Longue

280cm

110
cm

105 cm

225
cm

2,5-Zits + Hoekeiland

310cm

110
cm

105 cm

225
cm

3-Zits + Hoekeiland

225
cm

165
cm

U-Opstelling 2,5-Zits

354 cm99 cm 105 cm

€1.299,- €1.399,-

€1.799,-

€2.299,-

€1.899,- €2.099,- €2.199,-



Ontwerp je bank
nu ook in 3D!

Over de Lyon
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.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, HR 3032 koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Geraspte schuimvulling, Polyester

sillicone fiber.

HR-Foam: Kan géén extra HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 38cm
Breedte Armleuning: 24cm

Lyon

250 cm

105
cm

3,5-Zits

€1.499,-

330cm

105
cm

125 cm

197
cm

3-Zits + Chaise Longue

€1.999,-

350cm

105
cm

125 cm

197
cm

3,5-Zits + Chaise Longue

€2.099,-

310cm

105
cm

125 cm

197
cm

2,5-Zits + Chaise Longue

€1.899,-

120cm

105
cm

Fauteuil

210cm

105
cm

2,5-Zits

230 cm

105
cm

3-Zits

€699,- €1.299,- €1.399,-

105cm

90
cm

Hocker

€399,-

Over de Lyon XL

De Lyon XL beschikt aan beide kanten over
een extra zĳ-element. Ideaal om wat
magazines op kwĳt te kunnen of een
woonaccessoire.

Lyon XL zĳ-element

Bĳ de Lyon XL heb je 3 verschillende mogelĳkheden om invulling te geven aan het zĳ-element. Ga je voor een kussen of heb je liever
een plank. Beide opties zĳn inbegrepen in de prĳs. Wil je een extra kussen of plank bĳbestellen? Dat kan voor €149,- per item.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, HR 3032 koudschuim.
Rugleuning: Standaard: Geraspte schuimvulling, Polyester

sillicone fiber.

HR-Foam: Kan géén extra HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 86cm
Zitdiepte: 55cm
Zithoogte: 38cm
Breedte Armleuning: 24cm

Lyon XL

413cm ( ! )

105
cm

148 cm

197
cm

3,5-Zits + Chaise Longue

€2.399,-

393cm ( ! )

105
cm

148 cm

197
cm

3-Zits + Chaise Longue

€2.299,-

373cm ( ! )

105
cm

148 cm

197
cm

2,5-Zits + Chaise Longue

€2.199,-

310 cm ( ! )

105
cm

3-Zits

290cm ( ! )

105
cm

2,5-Zits

€1.399,- €1.499,-

330 cm ( ! )

105
cm

3,5-Zits

€1.599,-

105cm

90
cm

Hocker

€399,-
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Over de Riga
Bank Riga is een elementenbank, waardoor jĳ
je ideale bank en opstelling helemaal zelf kunt
samenstellen. In de collectie zitten verschillende
zitmodules, voor jouw ideale opstelling.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, Comfort foam, Fiberfill.
Rugleuning: Standaard: Comfort foam, fiberfill.

HR-Foam: Kan extra HR-foam worden toegevoegd aan
de zitting van de bank. (€30,- per zitsdeel)

Algemene afmetingen

Hoogte: 75cm
Zitdiepte: 59cm
Zithoogte: 43cm
Breedte Armleuning: 30cm

Modulaire bank Riga

93cm

93
cm

Hocker

141cm

93
cm

Loveseat

117cm

93
cm

Zitmodule met arm (L/R)

93cm

93
cm

Zitmodule zonder arm

105 cm

105
cm

Hoekstuk (L/R)

93 cm

213
cm

Hoekeiland (L/R)

€499,-

€749,- €1.149,-

€899,- €749,- €699,-

Over de Vienna
Vienna is een modulaire bank waarbĳ je
eindeloos kunt uitbreiden en zelf je ideale
lounge bank kunt samenstellen. Dit model
bank is verkrĳgbaar in verschillende elementen.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, HR-3032 Foam.
Rugleuning: Schuimvlokken gemixt met Polyester Silicone

Fibre.

HR-Foam: Kan géén extra HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 88cm
Zitdiepte: 63cm
Zithoogte: 42cm

Modulaire bank Vienna

108cm

108
cm

Hocker

123cm

108
cm

Fauteuil

150cm

108
cm

Loveseat

104cm

104
cm

Hoekstuk (L/R)

105 cm

108
cm

Zitmodule met arm (L/R)

132 cm

108
cm

1,5 Zitmodule met arm (L/R)

87cm

108
cm

Zitmodule zonder arm

114cm

108
cm

1,5 Zitmodule zonder arm

118cm

203
cm

Chaise Longue (L/R)

132cm

203
cm

Chaise Lounge XL (L/R)

135cm

108
cm

Ottomaan (L/R)

€499,-

€749,-

€999,- €1.099,- €749,-

€849,- €699,- €799,-

€799,- €899,- €749,-

REBELLENCLUB | COLLECTIE 2023 • 57

Connect Salontafel

Gebruik Connect als salontafel of plaats hem tussen onze
modulaire banken voor een nieuw en praktisch detail.
Kleuren: zwart, gerookt eiken, licht eiken, onbehandeld eiken
en gebleekt eiken
Afmetingen: 100x50x45 cm en 100x50x35 cm
Prĳs: €499,-
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Over de Milaan
De modulaire Milaan bank is er één met stĳl.
Geïnspireerd op de welbekende design
Togo. Je hebt keuze uit verschillende
elementen en daarmee de mogelĳkheid om
deze als fauteuil te laten pronken.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, HR3032 foam.
Rugleuning: Standaard: HR3032 foam.

HR-Foam: Kan géén extra HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 80cm
Zitdiepte: 66cm
Zithoogte: 44cm

Modulaire bank Milaan

85cm

112
cm

Zitmodule

100cm

112
cm

1,5 Zitmodule

125cm

112
cm

2 Zitmodule

175cm

112
cm

2,5 Zitmodule

205cm

112
cm

3 Zitmodule

100cm

185
cm

Chaise Lounge

120cm

120
cm

Open Hoek

85cm

105
cm

Hocker

97cm

97
cm

Hocker

105 cm

170
cm

Chaise Lounge (L/R)

97 cm

210
cm

Hoekeiland (L/R)

153 cm

97
cm

Ottomaan (L/R)

Modules Monza

€799,-

€1.299,-

€899,- €1.099,-

€699,- €499,-

€1.199,-

€999,-

€499,- €999,- €749,-€1.149,-
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Over de Monza
Onze Monza is een modulaire bank. Simpel
samengesteld en is ontworpen in massieve
vormen. De meeste details zĳn juist
weggelaten; less is more.

Materiaal

Zitting: Standaard: Nosag veren, HR-3032 Foam.
Rugleuning: T-2130 Foam.

HR-Foam: Kan géén extra HR-foam worden toegevoegd.

Algemene afmetingen

Hoogte: 64cm
Zitdiepte: 70cm
Zithoogte: 41cm

Modulaire bank Monza

133cm

97
cm

Fauteuil

158cm

97
cm

Loveseat

198cm

97
cm

2,5-Zits

218 cm

97
cm

3-Zits

95cm

95
cm

Hoekstuk (L/R)

238 cm

97
cm

3,5-Zits

105cm

97
cm

Zitmodule met arm (L/R)

130cm

97
cm

1,5 Zitmodule met arm (L/R)

170cm

97
cm

2,5 Zitmodule met arm (L/R)

190cm

97
cm

3 Zitmodule met arm (L/R)

210cm

97
cm

3,5 Zitmodule met arm (L/R)

77cm

97
cm

Zitmodule zonder arm

97
cm

1,5 Zitmodule zonder arm

102cm

97
cm

2,5 Zitmodule zonder arm

142cm

3 Zitmodule zonder arm

162cm

97
cm

3,5 Zitmodule zonder arm

182cm

97
cm

€799,-

€1.499,-

€1.149,-

€799,- €1.099,- €1.299,- €1.399,-

€1.349,- €1.449,- €699,-

€749,- €749,- €849,-

€899,- €1.299,- €1.399,-
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Fauteuil Harstad - Grijs
B:74cm x D:78cm x H:81cm

Fauteuil Storberg - Groen met voetsteun
Ook verkrĳgbaar in beige met voetsteun

B:70cm x D:112cm x H:98cm

Fauteuil Brylle fluweel - Bruingrijs
B:73cm x D:82cm x H:88cm

Fauteuil Corby - Beige
Ook verkrĳgbaar in cognac
B:82cm x D:90cm x H:95cm

Fauteuil Floro- Beige
Ook verkrĳgbaar in grĳs

B:105cm x D:86cm x H:76cm

Fauteuil Nordfjord - Grijs
B:72cm x D:67cm x H:76cm

Fauteuil Tara - Beige
B:70cm x D:79cm x H: 69cm

Fauteuil Bala - Beige
B:82cm x D:97cm x H:102cm

Fauteuil Mors - Beige met voetsteun
B:73cm x D:75cm x H:53cm

Fauteuil Kisa - Beige
B:76cm x D:73cm x H:82cm

Inspiratie top 10
Fauteuils
Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
fauteuils
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Ontwerp jouw eigen fauteuil!

Stel in een aantal simpele stappen je ideale fauteuil samen. De
Rebellenclub fauteuils hebben een vaste lage prĳs van €699,-
ongeacht je keuze voor model, stof en kleur. Je fauteuil wordt
speciaal op maat voor je gemaakt in onze Europese fabriek
en altĳd gratis op afspraak thuisbezorgd in Nederland.

Fauteuil Bari
B:71cm x D:77cm x H:84cm

Fauteuil Sevilla
B:80cm x D:90cm x H: 86cm

Fauteuil Porto
B:72cm x D:88cm x H:83cm

Fauteuil Bilbao
B:72cm x D:88cm x H:82cm

Fauteuil Malmö
B:106cm x D:93cm x H:91cm

Fauteuil Stockholm
B:96cm x D:87cm x H:85cm

Fauteuil Siena
B:96cm x D:85cm x H:80cm

Fauteuil Lyon
B:120cm x D:105cm x H:86cm

Fauteuil Oslo
B:86cm x D:88cm x H:83cm

Altĳd voor een vaste
lage prĳs v.a. €699,-

incl. model, stof, kleur
en gratis thuisbezorgd

Begin met
ontwerpen!
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Inspiratie top 10
Eetkamertafels

Eetkamertafel Roskilde - Rond ø140cm Zwart
B:140cm x D:140cm x H:76cm

Eetkamertafel Sevilla - Rond ø105cm Messing
Ook verkrĳgbaar in zwart

B:105cm x D:105cm x H:75cm

Eetkamertafel Tarnaby - Licht Eiken
Ook verkrĳgbaar in eiken

B:150cm x D:80cm x H:76cm

Eetkamertafel Cardiff - Zwart Keramiek
Ook verkrĳgbaar in wit keramiek
B:200cm x D:100cm x H:76cm

Eetkamertafel Madrid - Rond ø110cm
Ook verkrĳgbaar in wit en ø80cm
B:110cm x D:110cm x H:74cm

Eetkamertafel Grenaa - Rond ø110cm Walnoot
Ook verkrĳgbaar in licht eiken en zwart

B:110cm x D:110cm x H:75cm

Eetkamertafel Pokka - Zwart
ook verkrĳgbaar in licht eiken en walnoot

B:200cm x D:90cm x H:75cm

Eetkamertafel Esbjerg - Visgraat Eiken fineer
B:200cm x D:100cm x H:75cm

Eetkamertafel Boden - Rond ø120cm Licht Eiken
Ook verkrĳgbaar in eiken

B:120cm x D:120cm x H:75cm

Eetkamertafel Fleetwood - Zwart
B:180cm x D:90cm x H:74cm

Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
eetkamertafels

REBELLENCLUB | COLLECTIE 2023 • 6564 • COLLECTIE 2023 | REBELLENCLUB



Eetkamerstoel Durham - Grijs Set van 2
Ook verkrĳgbaar in lichtgrĳs
B:49cm x D:55cm x H:84cm

Eetkamerstoel Drammen - Donkergrijs Set van 2
Ook verkrĳgbaar in beige

B:48cm x D:54cm x H:80cm

Eetkamerstoel Nivala - Beige Set van 2
Ook verkrĳgbaar in antraciet, olĳfgroen, bruin en donker grĳs

B:58cm x D:55cm x H:85cm

Eetkamerstoel Salen - Licht eiken Set van 2
B:54cm x D:54cm x H:83cm

Eetkamerstoel Storfors - Olijfgroen Set van 2
Ook verkrĳgbaar in grĳs

B:43cm x D:59cm x H:82cm

Eetkamerstoel Fakse- Beige Set van 2
Ook verkrĳgbaar in zwart

B:49cm x D:54cm x H:80cm

Eetkamerstoel Harstad - Beige Set van 2
Ook verkrĳgbaar in grĳs en antraciet

B:58cm x D:55cm x H:83cm

Eetkamerstoel Bodo - Licht grijs Set van 2
Ook verkrĳgbaar in beige, creme, olĳfgroen, antraciet, grĳs en bruin

B:47cm x D:44cm x H:82cm

Eetkamerstoel Nordmark - Licht grijs Set van 2
B:47cm x D:53cm x H:81cm

Eetkamerstoel Pescara - Beige Set van 2
Ook verkrĳgbaar in khaki, licht grĳs en groen

B:47cm x D:53cm x H:83cm

Inspiratie top 10
Eetkamerstoelen
Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
eetkamerstoelen
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Stel zelf je eetkamerstoel samen

Eetkamerstoel Venosa met Arm
B:58cm x ZD:49cm x H:90cm

Eetkamerstoel Venosa zonder Arm
B:49cm x ZD:43cm x H:90cm

Eetkamerstoel Carpi met Arm
B:58cm x ZD:44cm x H:92cm

Eetkamerstoel Hyggen met Arm
B:57cm x ZD:46cm x H:87cm

Eetkamerstoel Norre
Ook verkrĳgbaar met houten poten in zwart, wit, naturel, grĳs

en mocca. B:61cm x ZD:44cm x H:82cm

Eetkamerstoel Hyggen zonder Arm
B:49cm x ZD:46cm x H:87cm

Eetkamerstoel Bjerke
B:50cm x ZD:44cm x H:86cm

Eetkamerstoel Firenze
B:48cm x D:48cm x H:92cm

Eetkamerstoel Firenze met Arm
B:48cm x D:48cm x H:92cm

Eetkamerstoel Carpi zonder Arm
B:48cm x ZD:44cm x H:92cm

KIES JE MODEL - KIES JE STOF & KLEUR - KIES JE AFWERKING

Kies één van de vele modellen eetkamerstoelen. In een paar simpele
stappen stel je de ideale eetkamerstoel samen. Altĳd voor een vaste
lage prĳs v.a. €199,- incl. model, stof, kleur en afwerking. Alle
stofstalen kan je komen bekĳken in onze winkels. Altĳd gratis
thuisbezord en in Nederland gemaakt. Begin met

ontwerpen!
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Salontafel Koge - Set Eiken
Ook verkrĳgbaar als losse salontafel van ø90cm

B:50cm x D:50cm x H:50cm

Salontafel Sevilla - ø80cm Messing Poot
Ook verkrĳgbaar met zwarte poot
B:80cm x D:80cm x H:45cm

Salontafel Boo - Eiken
B:80cm x D:80cm x H:45cm

Salontafel Leeds M - ø65cm Zwart Keramiek
Ook verkrĳgbaar in wit en in maat S en L

B:65cm x D:65cm x H:40cm

Salontafel Grenaa - Walnoot
Ook verkrĳgbaar in licht eiken en zwart

B:80cm x D:80cm x H:45cm

Salontafel Madrid - ø70cm Zwart
Ook verkrĳgbaar in licht eiken
B:70cm x D:70cm x H:40cm

Salontafel Hobro - ø100cm Glas
B:100cm x D:100cm x H:40cm

Salontafel Genua - Zwarte Marmer print
Ook verkrĳgbaar met witte marmer print

B:80cm x D:80cm x H:45cm

Salontafel Volterra - Groot Zwart Keramiek
Ook verkrĳgbaar in wit, smoked glass en een kleinere variant

B:100cm x D:95cm x H:41cm

Salontafel Ludlow - Zwart
Ook verkrĳgbaar in wit en grĳs
B:80cm x D:80cm x H:50cm

Inspiratie top 10
Salontafels
Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
salontafels
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Opbergkast Forde - Beige
Ook verkrĳgbaar in grĳs en zwart
B:85cm x D:45cm x H:183cm

TV-Meubel Lund - Licht Eiken
B:160cm x D:38cm x H:43cm

Boekenkast Aarhus - Groot Zwart
B:94cm x D:27cm x H:172cm

Dressoir Talsa - Licht Eiken
B:160cm x D:40cm x H:75cm

Opbergkast Hanestad - Zwart
B:86cm x D:50cm x H:100cm

Nachtkastje Lund - Licht Eiken
B:37cm x D:32cm x H:33cm

Vitrinekast Sollia - Zwart
B:70cm x D:40cm x H:160cm

Open Kast Adak - Laag Licht Eiken
Ook verkrĳgbaar in eiken en een hoge variant

B:120cm x D:60cm x H:47cm

Dressoir Mala - Eiken
Ook verkrĳgbaar in donker eiken
B:160cm x D:45cm x H:72cm

Boekenkast Aarhus - Klein Zwart
B:94cm x D:27cm x H:114cm

Inspiratie top 10
Kasten
Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
kasten
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Hanglamp Elisabeth - Set van 3
B:33cm x D:33cm x H:200cm

Hanglamp Nora M - Zwart
Ook verkrĳgbaar in maat S en L
B:32cm x D:32cm x H:25cm

Hanglamp Elisa - Zwart
Ook verkrĳgbaar in messing
B:33cm x D:33cm x H:175cm

Tafellamp Benthe - Zwart
Ook verkrĳgbaar in een vloerlamp
B:20cm x D:20cm x H:30cm

Hanglamp Esmee
B:30cm x D:30cm x H:25cm

Hanglamp Willeke - L ø50cm
Ook verkrĳgbaar in M ø30cm
B:50cm x D:50cm x H:50cm

Hanglamp Rosalie - Set van 3
Ook los verkrĳgbaar in ø40cm, ø30cm en ø20cm

B:100cm x D:100cm x H:100cm

Vloerlamp Bjorn - Zwart
Ook verkrĳgbaar in een tafellamp
B:21cm x D:28cm x H:130cm

Vloerlamp Elisa - Zwart
B:33cm x D:33cm x H:175cm

Hanglamp Lev - Zwart ø80cm
Ook verkrĳgbaar ø50cm

B:80cm x D:80cm x H:20cm

Inspiratie top 10
Verlichting
Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
verlichting
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Vloerkleed Flow of Nature
B:170cm x D:240cm of B:200cm x D:300cm

Vloerkleed Evert - Rond ø200 Grijs
Ook verkrĳgbaar in wit, bruin en licht beige

B:200cm x D:200cm

Vloerkleed Kabel - Taupe
Ook verkrĳgbaar in licht beige, lichtgrĳs en antraciet

B:160cm x D:230cm en B:200cm x 300cm

Vloerkleed Evert - Grijs
Ook verkrĳgbaar in wit, bruin en wit/grĳs

B:140cm x D:200cm - B:160cm x D:230cm - B:200cm x D300cm

Vloerkleed Laura - Wit
Ook verkrĳgbaar in beige, grĳs en bruin

B:140cm x D:200cm - B:160cm x D:230cm - B:200cm x D300cm

Vloerkleed Stream
B:170cm x D:240cm en B:200cm x D:300cm

Vloerkleed Flow of Nature - Rond ø200cm
B:200cm x D:200cm

Vloerkleed Kabel - Licht Grijs
Ook verkrĳgbaar in licht beige, taupe en antraciet

B:160cm x D:230cm en B:200cm x 300cm

Vloerkleed Hugo - Naturel
Ook verkrĳgbaar in licht grĳs

B:160cm x D:230cm en B:200cm x D:300cm

Vloerkleed Laura - Rond ø200cm Beige
Ook verkrĳgbaar wit, grĳs en bruin

B:200cm x D:200cm

Inspiratie top 10
Vloerkleden
Wĳ houden het graag bĳzonder en maken onze collecties en modellen bewust in een kleine oplage. We
houden van plezier, en niet van ingewikkeld. We zoeken altĳd naar manieren om het makkelĳk voor je te
maken. Daarom hebben we een inspiratie top 10 samengesteld. Zo wordt het inrichten van je huis een
stuk leuker! Wil je onze volledige collectie bekĳken? Scan dan de QR-code en laat je verrassen!

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald artikel op voorraad is dan raden we aan
om op voorhand even contact met ons op te nemen. Dat kan via service@rebellenclub.com

Bekĳk al onze
vloerkleden
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Omdat
jij géén
nummer
bent!

Service & Inspiratie
Rebellenclub Clubhuis
In onze showrooms bĳ Nĳhof in Baarn, Mall of The Netherlands in
Den Haag, Amstelveen Stadshart en stadscentrum Den Bosch
ben je 7 dagen per week welkom. Gaetano, Nikki, Joy, Sanne,
Christel, Tess, Lotte, Ingrid, Denise, Stĳn en Sofie helpen je van
maandag t/m zondag graag bĳ het maken van de juiste keuze.

Onze collectie wisselt snel. Wil je zeker weten of een bepaald
artikel op voorraad is dan raden we aan om op voorhand even
contact met ons op te nemen. Dat kan via
service@rebellenclub.com

Kom langs in één van onze winkels en laat je verrassen!
Woonwarenhuis Nĳhof Baarn
Minervaweg 3, 3741 GR Baarn

Westfield Mall of The Netherlands
Kamperfoelie 2, 2262 AE Leidschendam

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

Winkelcentrum Stadshart Amstelveen
Binnenhof 19, 1181 ZG Amstelveen

Stadscentrum Den Bosch
Hinthamerstraat 6, 5211 MP 's-Hertogenbosch

Rebellenclub webshop
Heb je een vraag over de Rebellenclub webshop of over een
bestelling? Stuur dan een mailtje naar service@rebellenclub.com.
We reageren op werkdagen binnen 48 uur na ontvangst van je
mail.

Service
We zĳn een kleine club en ook aan onze kant gaat er helaas
weleens iets mis. Antwoorden op de meestgestelde vragen kan je
op onze FAQ-pagina vinden op onze website. Laat het ons gerust
weten als jouw vraag daar niet bĳ staat en we je ergens bĳ
kunnen helpen. Dit kan via service@rebellenclub.com, vermeld
je ordernummer en we gaan een oplossing voor je zoeken. Op
werkdagen reageren we altĳd binnen 48 uur.

We zĳn van maandag t/m vrĳdag van 09:00 tot 12:30 uur ook
telefonisch bereikbaar op 085-8088194.

Rebellenclub collectie
Heb je een idee voor een nieuw product of wil je graag met ons
samenwerken aan nieuwe items voor de Rebellenclub collectie?
Verras Tasha met een leuk mailtje via tasha@rebellenclub.com.

Pers, Events & marketing
Wil je een beeld van ons gebruiken of een product voor een
fotoshoot? Of heb je een idee voor een promotie of beurs. We
staan altĳd open voor nieuwe initiatieven. Neem dan even contact
op met Nadine via nadine@rebellenclub.com.

Samenwerken met Rebellenclub
Ook voor de interieurprofessionals biedt de Rebellenclub tal van
mogelĳkheden. Ben je een interieurstylist of heb je een zakelĳk
project en zou je met ons willen samen werken? Neem dan
contact op met Lotte via lotte@rebellenclub.com en vraag naar
de mogelĳkheden.

Colofon
Concept & Vormgeving: Nadine, Teksten: Matthĳs en Anne,
Fotografie & Styling: Kim, Lisa en Anne, Locatie: Homestudios
Copyright: Rebellenclub 2023.

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.
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Ben je op zoek naar een bepaalde sfeer in huis?
Wil je meer contrast of zoek je juist een kleur die
verbinding creëert? Onze stylisten hebben veel
ervaring, en weten van iedere ruimte iets moois
te maken. Geen vraag of wens is ons te gek om
aan de slag te gaan!

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

Gratis
persoonlijk

interieuradvies


