
Voorwaarden verkoop toonzaalmodellen

De vermelde prijzen zijn geldig voor afhaling in Kortrijk. Wie toch een
groot stuk aan huis wil geleverd krijgen, kan een offerte voor levering 

met transportkosten aanvragen.

Vooraf reserveren is niet mogelijk. Wie zijn kans wil wagen, moet 
zaterdag 24/6 om 10u in onze woonwinkel in Kortrijk zijn. Wat zaterdag 
om 14u nog niet verkocht is, komt ook online te staan. Vanaf dan kan je 

ook via de webshop toonzaalmodellen kopen. 

Toonzaalmodellen kunnen gebruikssporen vertonen. De producten
worden dus gekocht in de staat zoals ze zijn. Wel blijft een garantie 

van 1 jaar gelden op het goed functioneren van het product. 

Meer weten? 
info@debestekamer.be

VERKOOP

TOONZAALMODELLEN

DEBESTEKAMER KRIJGT TIJDENS DE ZOMER 

EEN MAKE-OVER EN DAAROM MOET ER 

PLAATS GEMAAKT WORDEN. 

mailto:info@debestekamer.be


200 cm x 90 cm
Eik – grijs linoleum

€1269 €1015

-20%

HAY – Tafel CPH30



W268,5 X D95,5 X H40/67 cm
silk leder, lichtgrijze stikking

€5,539 € 4154

-25%

HAY – Mags Soft Sofa 



-20%

Eik – grijs laminaat

€1214 € 971

HAY – CPH deux set tafel met bank

Tafel

Bank



-20%

320 cm x 200 cm
Walnoot – grijs 

€1723 € 1378

String wandrek – volledige opstelling winkel



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

€1135 € 681

-40%

HAY – kast New order



W304 X D105/127,5 X H40/67 cm
Grijze Surface 120 stof 

€2749 € 2061

-25%

HAY – Mags sofa 



TREKU – vloerkast

Eik, deuren wit gelakt
224 x 45 x 64 h (cm)

€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 

(nieuw!)

65cm zithoogte, keuken
Army green
Minimum afname: 2 stuks

€179 €143 per stuk

-20%

Quinze & Milan – Pilot bar stoel

76 cm zithoogte, bar
Eiken poten met witte zitting
Minimum afname: 2 stuks

€297 €208 per stuk

-30%



-20%

ZUIVER – TV kastje

Essenhout
120 cm x 57,5 cm (h) x 40 cm

€589 € 471



HAY – tafel T12

160 cm x 80 cm
Aluminium frame, 
zwart linoleum blad
€1179 €707

-40%



Tapijt - wol

Beni Ouarain berbertapijt wit/zwart
254cm x156cm

€950 €760

-20%

Gevlochten tapijt – wol

Antraciet
200×300 cm 

€1,199 €719

-40%



HAY AAL 82 eenzit + voetbankje

Blauwe Surface 970 stof (zoals staal)
€1454 €1091 

-25%

-20%

Normann Copenhagen

Form tafel vierkant

120 cm x120 cm

Eik, wit laminaat blad
€1350 €810

-40%



-20%

HAY - CPH 90 bureau

130 cm x 65 cm
Eik, groen linoleum blad
€615 €369

-40%

ZUIVER – salontafel

Wit marmer blad
105 x 49 x 35 cm (WxDxH)
€399 € 319
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