
200 cm x 90 cm
Eik – grijs linoleum

€1269 €1015

-20%

HAY – TAFEL CPH30



silk leder

€5,539 € 4154

-25%

HAY – Mags Soft Sofa 



-20%

Eik – grijs laminaat

€1214 € 971

HAY – CPH deux tafel en bank

Tafel

Bank



-20%

320 cm x 200 cm
Walnoot – grijs 

€1723 € 1378

String wandrek – opstelling zoals in winkel



Army green met houten schuifdeur
zoals afgebeeld
150 cm x 100 cm x 34 cm

€1135 € 681

-40%

HAY – kast New order



Surface 120 stof
304 cm x 105/127,5 cm

€2749 € 2061

-25%

HAY – Mags sofa 



TREKU – vloerkast
eik – wit
224 cm breed 
64 cm hoog

€1723 € 1292

-25%



-20%

Ferm Living
Plant box
Beige en blauw

€199 € 159

Plantboxen zijn gebruikt tijdens Interieur 2016. Geen

tot kleine gebruikssporen. 



FERM LIVING

Rek Punctual
W: 186 cm, H: 184 cm, D: 42 cm
Grijs gelakt metaal

€1399 € 839

-30%

FERM LIVING

Rek Punctual
W: 186 cm, H:100 cm, D: 42 cm 
Grijs gelakt metaal

€949 € 569

-40%

-40%



HAY – Hee bar stoel
65cm zithoogte
2 stuks (samen te kopen)
Army green
Nog in de doos

€179 €143 per stuk

-20%

Quinze & Milan – Pilot bar stoel
76 cm zithoogte
2 stuks (samen te kopen)
Eiken poten – witte zitting

€297 €208 per stuk

-30%



-20%

ZUIVER – TV kastje
Essenhout
120 cm x 57,5 cm x 40 cm

€589 € 471



HAY – T12
160 cm x 80 cm
Zwart laminaat
€1179 €707

-40%



Tapijt - wol
Beni Ouarain berbertapijt 
254cm x156cm

€950 €760

-20%

Tapijt – 100% wol
Antraciet
200×300 cm 

€1,199 €671

-40%



AAL 82 eenzit + voetbankje
Surface 970 (niet zoals op de foto, 
Wel zoals stofstaaltje hieronder)

€1454 €1091 

-25%

-20%

Normann Copenhagen
Form tafel 120 cm x120 cm
Eik – wit laminaat
€1350 €810

-40%



-20%

HAY CPH 90 bureau
130 cm x 65 cm
Eik – groen laminaat
€615 €369

-40%

ZUIVER – TV kastje
Essenhout
€589 € 471


