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Welkom in de wereld van

Voel je thuis
                  met onze nieuwe collectie 

10%
introductie-

korting

1799,-

Hoekbank
Lotte

1999,-

NL favoriet

Hoekbank Lotte
In diverse maten en kleuren.
Zoals getoond 356x272x83 cm
1999,- 1799,-
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Bank Bella
Het perfecte model bestaat nu wel!

Met een modulaire bank als Bella maak je de perfecte bank
makkelijk zelf. Dat je voor elk element een ander kleurtje,
stof of leer kunt kiezen, verzekert je ervan dat er straks een
uniek bankstel in je woonkamer staat. Hier vind je een greep
uit de mogelijkheden, maar de perfecte combinatie stel je
natuurlijk zelf samen.

Hoekbank Bella
In diverse afmetingen en kleuren.
392x286x77 cm vanaf 2239,- 1999,-
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Ultiem loungen
              op jouw manier

STEL
SAMEN

10%
introductie-

korting

1999,-

Hoekbank
Bella

Vanaf 2239,-

NL favoriet



Tafel op maat
Alle ingrediënten voor de perfecte eettafel 
Al tijden op zoek naar de ideale eettafel? Van organische boomstamtafel, 
industriële eettafel tot moderne eettafel en van rechte of ronde tafel tot 
eettafel in ovaal. Met NLwoont Op Maat kan het allemaal.
Stel jouw eettafel samen in 5 stappen:

Tafel op maat In diverse afmetingen 
en kleuren leverbaar. Zoals getoond 
Ø140x76x4 cm 1379,-

180160140
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1 Kies de vorm
Recht, ovaal of rond?

100
110
120

180 200 220 240 260 280

100 Ø
110 Ø
120 Ø
140 Ø
160 Ø

3 cm 4 cm
of of

Eiken Noten

2 Kies de dikte en materiaal
3 of 4 cm, eiken of noten?

3 Kies de randafwerking
Van recht tot verjongd met ronde hoeken.

4 Kies het onderstel
Staal of hout, zwart of RVS?

5 Kies de kleur en wel of geen ecovulling?
Standaard met open noest.

Lak

Olie
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2 Kies het frame
Met stevige zwart stalen poten wordt je stoel compleet. 

3 Kies stof of leer en kleur
Heel veel stofsoorten
en ecoleer.

1 Kies de zitting
Je zit altijd comfortabel dankzij koudschuim op nosag-vering. M

et of zonder handgr
ee

p 

Dat zit perfect!
Zelf je eetkamerstoel samenstellen 
Op zoek naar fijne, mooie eetkamerstoelen voor aan jouw eettafel?
Bij NLwoont stel je de ideale stoelen voor aan jouw eettafel gewoon
zelf samen. Snel en simpel in 3 stappen: 

269,-
Vanaf

NLwoont.nl   05

6=5
6 halen =
5 betalen



Serie Salina
Als je van modern met karakter houdt:
geborsteld Europees eikenhout geeft deze serie 
sfeer, terwijl een strakke belijning de meubels
tijdloos mooi maakt. 

Eettafel Messina
In diverse kleuren en maten.
160x90 cm 699,-
180x90 cm 729,-
200x100 cm 759,-
220x100 cm 789,-
240x100 cm 849,-
260x110 cm 879,-
280x110 cm 919,-
300x110 cm 989,-

789,-

Eettafel Messina
220x100 cm

Nu

Buitenkansje
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Eetkamerstoel Casper
In microvezel stof.
In diverse kleuren.

159,-

Fauteuil Roos
In stof Paola
In diverse kleuren.

699,-
Vanaf

Hangdressoir
Salina
3 deuren,
1 open vak, 1 lade
200x45x40 cm. 

Boekenkast Salina
2 deuren, 3 lades,
10 open vakken,
180x210x40 cm. 

1899,-

899,-

Dressoir Salina
3 deuren, 3 lades.
228x59x45 cm. 

1199,-
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Mooi
          vanuit elke hoek
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Hoekbank Teske In diverse maten en kleuren,
294x294x77 cm. Zoals getoond 1799,- 1619,-

10%
introductie-

korting

1349,-

Hoekbank
Teske

 Vanaf 1499,-

NL favoriet
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Vanaf

2169,-

NL favoriet
Relaxfauteuil 

Fenna

Koop jij jouw relaxstoel bij NLwoont, dan ben je
verzekerd van vakmanschap. Want ontspannen
is maatwerk. En maatwerk is mensenwerk.
Daarom weten onze adviseurs waarover ze het
hebben en zijn NLwoont relaxfauteuils ontworpen
door vakmensen en van de beste kwaliteit. 

NLwoont

  relax

Deel jouw zit- en woonwensen

Ervaar de juiste ergonomie

Ontdek de talloze mogelijkheden

Kies de opties in design en functie

Vind jouw favoriete relaxfauteuil op maat

Relaxfauteuil Fenna
Elektrisch verstelbaar
in stof vanaf 2169,-
In leder vanaf 2469,-
In diverse uitvoeringen.

NIEUW
meer dan 50

modellen

Vanaf

2169,-



Doordacht     
   Design                                    

Jouw relaxfauteuil is maatwerk. Kies uit vele stof-, lederkwaliteiten, kleuren, pootmogelijkheden en opties. Wij helpen je graag.

999,-
Vanaf

799,-
Vanaf 

Relaxfauteuil Sara
Manueel verstelbaar
in stof vanaf 799,-
In leder vanaf 899,-
In diverse uitvoeringen.

Relaxfauteuil Sam
Manueel verstelbaar
in stof vanaf 999,-
In leder vanaf 1599,-
In diverse uitvoeringen.
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Relaxfauteuil Oskar
Manueel verstelbaar 
in stof vanaf 549,-
In leder vanaf 699,- 
In diverse uitvoeringen.

549,-
Vanaf

1999,-
Vanaf

Relaxfauteuil Anne
Manueel verstelbaar 
in stof vanaf 1999,-
In leder vanaf 2499,-
In diverse uitvoeringen.

Relaxfauteuil Mila
Manueel verstelbaar 
in stof vanaf 1499,-
In leder vanaf 1999,-
In diverse uitvoeringen.

Vanaf

1499,-

NL favoriet
Relaxfauteuil 

Mila
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Relaxbank Perla 3 zits + 1,5 zits combi 
met bijzethocker in stof Hope. In diverse 
maten en kleuren, 282x82x229 cm.
Zoals getoond 2019,-

stof van
gerecyclede

PLASTIC
FLESSEN

Stof tot nadenken
Woven Bottles is sterk, zacht, stevig
en het heeft alle kwalificaties die je
zoekt in een kwaliteitsstof.
Woven Bottles is een van de oplossingen
voor ons grote plastic-probleem,
want in plaats van gewone ingrediënten, 
gebruiken we gerecyclede plastic flessen. 
Dat geeft een stof die in alles, maar vooral 
in kwaliteit lijkt op gewone stoffen. Ideaal 
voor meubelstoffering. Het biedt hetzelfde 
comfort, dezelfde zachtheid en degelijkheid 
als conventionele stoffen.

1919,-

Hoekbank
Perla
Vanaf

Bewuste keuze
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Varieer naar hartelust

Dan eens hier, dan eens daar.
Zo’n kleine salontafel, of helemaal
ideaal: een set, is gewoon reuze handig.
Je zet ze daar neer waar ze nodig zijn. 
Bezoek? Alle tafels verzamelen! 

Salontafeset Tess
Met zwart houten blad,
Ø75 cm en Ø40 cm.

Salontafelset 
Bravo
Met ovalen blad,
71x52x43 cm en 
56x37x36 cm.

349,-
Set van 2

249,-
Set van 2

359,-
Set van 2

419,-

Fauteuil Filou
In stof Bloq.
65x83x92 cm.

Salontafelset Julia
Met goudkleurig blad,
Ø60 cm en Ø45 cm.

Fauteuil Feline
In stof Bloq.
65x83x92 cm.

419,-

stof van
gerecyclede

PLASTIC
FLESSEN

Hoekbank Aila
Met elektrische relaxfunctie, verstelbare hoofdsteunen en
verstelbare arm in Woven Bottles stof Regain. In diverse
opstellingen en kleuren. Zoals getoond 276x230x83 cm.

Zoals getoond
excl. relax vanaf

1959,-
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NLwoont Nr 7 - 2021. Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 2 weken na verspreiding van deze folder. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. ®2019 VME Nederland BV. Alle genoemde prijzen in euro’s. NLwoont.nlOntdek jouw woonstijl op

Actie!

6=5
6 halen =
5 betalen

6 halen = 5 betalen! 
Op zoek naar fijne, mooie eetkamerstoelen voor aan jouw eettafel?
Bij NLwoont stel je de ideale stoelen voor aan jouw eettafel gewoon
zelf samen. Tijdelijk krijg je 6 stoelen voor de prijs van 5!
Zie pagina 5 voor meer informatie.

269,-

Eetkamerstoel
Basma
Vanaf

NL favoriet

Hummel Wonen 

Leeksterweg 33-37

8433 KW Haulerwijk 

Tel. (0516) 425 000 

wonen@hummelgroep.nl

www.hummelhaulerwijk.nl Wil je een shopafspraak maken?
Ga naar hummelhaulerwijk.nl
of scan de QR code:

Maandag Gesloten
Dinsdag 09:30 - 17:30 uur
Woensdag 09:30 - 17:30 uur
Donderdag 09:30 - 21:00 uur
Vrijdag  09:30 - 17:30 uur
Zaterdag  09:30 - 17:00 uur


