
NOVEMBER EEN MAAND BOORDEVOL 
ACTIES, CADEAUS & EVENEMENTEN

 ACTIEMAAND 
met superkortingen, 

cadeaus, workshops en 

nog veel meer! 

Kijk snel binnenin

FEESTfolder
     bij

3 zit Oslo XOOON 246 cm € 899

MEUBELEN PRIMA-LUX
Geelseweg 1 · 2200 Herentals
T 014 21 40 44 · info@primalux.be
Ma tot vrij 9u30-18u · Za 10u-18u · Zo 11u-18u · Do gesloten www.primalux.be

11
november

open!

* Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Voorwaarden in toonzaal, geldig van 03/11/2017 t.e.m. 03/12/2017.



Hoera, een hele 
maand FEEST !

 GRATIS 
 VOETENBANK 
bij aankoop van een 

Stressless zetel

Geldig t.e.m. 12 november 2017 op geselecteerde 
modellen Sunrise, Mayfair, Reno, View en Metro.

Hoeksalon 171 x 293 cm
Nieuw bij Idee+

3 zit 230 cm, in stof vanaf € 995

2.5 zit 208 cm, in stof vanaf € 799 3 zit 240 cm, in stof vanaf € 1.099

Manuele relax in leder met composieten kuip

Conform Prime in leder € 1.499

€ 1.469
NÙ € 1.389

 - € 80 

Hoeksalon met longchair 300 x 160 cm

Gratis 6 
flessen LUX

bubbels *

Wij vieren heel de maand november feest! 
Doe je met ons mee? 
We trakteren onze klanten op 6 flessen LUX
bubbels bij aankoop vanaf € 1.250.

In pop-up bar ‘Café au Lux’ trakteren we je op iets 
lekkers: van een warme tas koffie tot vers appelsap 
van Roes. 

Tal van producten staan extra scherp geprijsd in de 
actiemaand, geldig van 3 november tot en met 3 
december 2017.

Tijdens de twee feestweekends bruist het volop in 
onze toonzaal: tasting van LUX wijn en bubbels en 
healthy food, gratis visagie, bloemworkshop, kerst-
fotoshoot, pop-up winkeltjes met juwelen, handge-
maakte handtassen en sjaals, ... 
Ontdek onze agenda middenin deze folder!

P.S.: Ook op 11 november zijn we open 
en valt er veel te beleven bij Prima-lux!

Hoeksalon 257 x 405 x 166 cm, in stof vanaf € 2.265

€ 1.767
NÙ € 1.617
 - € 150 

 PROMO 
NÙ € 995

 ACTIEMAAND 
Ontdek superkortingen 

in onze toonzaal!

 GRATIS FAUTEUIL 
t.w.v. € 349 bij aankoop vanaf 

€ 1.750 aan XOOON artikelen



Dankzij het ADATTO kastensysteem krijg je de kans om jouw droomkast volledig zelf samen te stellen. De kasten hebben een 
hoogwaardige kwaliteit en worden afgewerkt in lak (mat of hoogglans) of houtfineer. Maak jouw samenstelling op 
www.neococoon.be/adatto en stuur de code door naar info@primalux.be voor een vrijblijvende offerte.

Bergkast € 999 Dressoir € 699

Zwarte fronten, een passe-partout in hout
en zwart stalen poten. Deze look is voor 
durvers met stijl! Te vinden bij Idee+
Tafel 200 x 90 cm € 189 
Dressoir 164 cm € 375
Bergkast € 409
    Stoel Ambra € 149 (rechts)

Boekenkast € 549

Moderne eetkamer met houtaccenten. U kiest zelf de afwerking 
in Cashmere of Basalt matte lak, hoogglans wit of eikfineer.
Dressoir 235 cm € 785 

Dressoir 162 cm € 529

Vrolijke reeks verkrijgbaar 
in wit, muisgrijs en sage. 
Ontdek meer van deze 
reeks bij Idee+ !

De collectie Box van Henders & Hazel stel je helemaal naar je eigen smaak samen. Combineer tramwood in de kleur vintage grey of walnoot samen 
met fronten in dezelfde kleur, in MDF lichtgrijs of witgelakt MDF. De gekantelde metalen poot van de tafel geeft je eetkamer een bijzondere twist. 

Dressoir 109 cm € 399 Barkast € 599 Vitrinekast € 699

Bergkast vanaf € 1.099 Dressoir 210 cm vanaf € 899 Tafel 220 cm € 899

- 20%

Ontdek 

superkortingen 

 ACTIEMAAND 
in de 

toonzaal

de perfecte 
LEEFRUIMTE 

Tijdens de feestmaand bruist het volop bij Prima-lux en Idee+. Ontdek nog veel meer 
afgeprijsde artikelen in de toonzaal en laat je verwennen tijdens onze feestweekends!

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.primalux.be!

Dit zijn artikelen van de afdeling XOOON.

- 15%



Een zetel om lekker lui in te hangen en 
waarin je nooit genoeg kussens kwijt kan!
Hoeksalon 247 x 347 cm, vanaf € 1.895

Houten stoel € 75

Dressoir 160 cm € 829

€ 129

Dit tapijt met etnische print staat 
hoog op mijn verlanglijstje!
      Tapijt Wind 160 x 230 cm € 249

Vloerlamp € 149 € 134

Stijlvol relaxen doe je zo. Als fan 
van Eames kan ik niet anders dan 
dit klassiek design goedkeuren.
Conform relaxfauteuil € 1.499

Tijdens de feestmaand bruist het volop bij Prima-lux en Idee+. Ontdek nog veel meer 
afgeprijsde artikelen in de toonzaal en laat je verwennen tijdens onze feestweekends!

Interieurs en vormgeving hebben me altijd gefascineerd en 
zonder al dat moois is de wereld maar een saaie plek... toch? Als 
grafisch vormgever, marketeer en interieuradviseur bij Prima-lux 
draag ik op mijn manier een steentje bij aan een mooiere wereld: 
want die begint in jouw woonkamer! Een interieur moet het 
verhaal vertellen van zijn inwoners. Dat gebeurt niet op één dag, 
maar moet geleidelijk aan groeien. Met elke nieuwe vondst, oude 
herinnering en mooi cadeau wordt jouw huis een weerspiegeling 
van alles dat je graag ziet. Een tip: pin je niet vast aan een stijl of 
bepaalde regels, maar volg je gevoel. Een donkere muur, kleurrijk 
tapijt of kastje in een pasteltint? Gewoon doen!

Kuipstoel € 129

Auping Original

€ 99

Dekbed met 
origami print 
220 x 240 cm
 € 80

€ 79

Dekbed 220 x 
240 cm € 120

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.primalux.be!

Dit zijn artikelen van de afdeling XOOON.

Een dressing die er niet alleen leuk 
uitziet maar ook op en top praktisch is!
Ontdek ze in alle maten en soorten 
op de slaapafdeling van Prima-lux

Tess 
23 jaar

Grafisch ontwerper 
& interieuraviseur

Leefruimte

Groen heb je nooit genoeg in huis. 
Al hangend of in een plantenstaander 
stelen ze de show. 
      Selina plantentafel: klein € 29,99 groot € 39,99

Fauteuil Bueno vanaf € 379

serie Denmark van XOOON

 - 10% 
OP VERLICHTING

 d
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Nieuw bedlinnen
najaar 2017!

Slapen

Boxspring 160 x 200 € 1.099 € 989

- 10%



Zaterdag 
11 NOVEMBER 

Zaterdag 
18 NOVEMBER 

Zondag 
12 NOVEMBER 

Zondag 
19 NOVEMBER 

14 - 17 uur
Tasting Lux bubbels

14 - 16 uur
Healthy food workshop door 
Claire Luyten van SELF

14 - 18 uur
Gratis visagie en nagels 
door schoonheidsspecialiste 
Sanne Luyten

14 - 18 uur
Pop-up winkeltjes met juwe-
len, sjaals & handtassen van 
Les Soeurs, Sofie en Julie & 
Moi

11 - 12 en 14 - 17 uur
Kerstfotoshoot

15 - 17 uur
Bloemworkshop door 
Bloem en knop
Win jouw plek via de wedstrijd op 

14 - 17 uur
Tasting Lux bubbels

14 - 18 uur
Pop-up winkeltjes met juwe-
len, sjaals & handtassen van 
Les Soeurs, Sofie en Julie & 
Moi 

14 - 17 uur
Tasting Lux bubbels

15 - 17 uur
Bloemworkshop door 
Bloem en knop
Win jouw plek via de wedstrijd op 

14 - 16 uur
Healthy food workshop door 
Claire Luyten van SELF

14 - 18 uur
Gratis visagie en nagels 
door schoonheidsspecialiste 
Sanne Luyten

14 - 17 uur
Tasting Lux bubbels

NOVEMBER
feestmaand

Wij zijn open

op 11 novem
ber!

HANDMADE IN BELGIUM

11 & 12 november kan je voor 
een keer ook prachtige sjaals, 
juweeltjes en handtassen 
kopen bij Prima-lux. Op ons 
pop-up marktje vind je Sofie, 
Julie et Moi en Les soeurs.

GRATIS VISAGIE

Laat je volledig verwennen 
door schoonheidsspecia-
liste Sanne Luyten. Je gaat 
stralend naar huis met een 
nieuwe kleur op je nagels en 
boordevol tips om te schitte-
ren tijdens de feestdagen.

11 & 19 november 14 - 18u

Kerstcadeau
tip!

GRATIS LUX BUBBELS
& tasting bij Prima-lux

Krijg een krat van 6 flessen LUX 
bubbels bij aankoop vanaf € 1.250 
en verwen je gasten tijdens de 
feestdagen. Kom proeven van deze 
heerlijke schuimwijn tijdens onze 
feestweekends!

Tijdens de feestweekends van 14 - 17u

POP-UP BAR

Tijdens het shoppen zin in een 
heerlijke koffie, vers appelsap van Roes 
en een stukje cake? Tijdens de maand 
november verwennen we onze klanten 
in Café au LUX op de eerste verdieping!

Open tijdens de feestweekends

HEALTHY FOOD WORKSHOP

Leer enkele overheerlijke en 
gezonde receptjes van SELF 
voedingsdeskundige Claire 
Luyten. Daarnaast krijg je ook 
tips & tricks om gezond door 
het leven te gaan. 

11 & 19 november, start 14 uur.

BLOEMWORKSHOP

Heb jij altijd al je eigen boeket 
willen samenstellen met 
veldbloemen? Leer het tijdens 
een workshop van Bloem en 
Knop en ga naar huis met je 
gratis gevulde vaas t.w.v. €40.

Doe mee op  en win jouw plek!

Kom kijken en krijg een healthy goodiebag cadeau!

KERSTFOTOSHOOT

Maak je kerstkaarten dit jaar 
extra persoonlijk dankzij onze 
gratis fotoshoot. Nestel je met 
heel het gezin in ons gezellig 
decor en krijg het resultaat 
online doorgestuurd! 

Zaterdag 18 november



VIND JOUW IDEALE BEKLEDING
door te kiezen wat jij het belangrijkste 

vindt bij onderstaande stellingen

Een warme en 
aangename bekleding

Mijn salon moet vooral 
onderhoudsvriendelijk zijn

Vriendelijk voor
mijn portemonnee

Ik verkies de 
zachtheid van stof

... maar het moet 
heel stevig zijn

DuurzaamheidIk hou van natuurlijke 
producten zoals leder

OF

Gratis 6 
flessen LUX

bubbels *

MICROVEZEL
Dit is een synthetische 
stof die duurzamer en 
vlekbestendiger is dan 
normale stoffen. Heeft 
de uitstraling van 
suède of leer.

MICROLEDER
Dit is leder gecombineerd 
met microvezel in de 
bovenste laag. Zo krijg je 
de sterkte van leder met 
de warmte van stof en een 
vintage look!

LEDERLOOK
Lederlook is een kunststof 
gehecht op een textiel-
basis en heeft een natuur-
lijke look. Het is sterk, 
microporeus en uitermate 
soepel. 

 TIP
Zorg ervoor dat je 
lederlook nooit afkuist met 
afwasmiddel! Dit is scha-
delijk voor de bekleding. 
Ph-neutrale zeep kan wel.

LEDER
Bij salons wordt voornamelijk 
de huid gebruikt van koeien. 
Leder is een duurzaam en dank-
baar materiaal, maar vraagt wel 
regelmatig onderhoud (reinigen 
en voeden 2 maal per jaar).

 TIP
Sommige salons zijn mogelijk 
in splitleder. Hierbij maakt men 
gebruik van dunner leder voor 
de zijkant en rug van uw zetel, 
waar niet op gezeten wordt en 
bijgevolg geen slijtage heeft. 
Dit is budgetvriendelijker en je 
merkt geen verschil!

NATUURLEDER
Dit is geschuurd of 
onbewerkt leder waarbij 
de karakteristieken van de 
huid een eyecatcher zijn.

STOF
Stoffen komen er in alle 
kleuren en texturen en zor-
gen voor een instant warm 
en gezellig gevoel. Er zijn 
echter veel verschillen in 
kwaliteit, sterkte en samen-
stelling.

 TIP
Net zoals je schoenen 
inspuit voor de regen, kan 
je dit ook met je salon 
doen. Met de Protexx spuit-
bussen zorg je voor een 
onzichtbare beschermlaag 
en krijgen vlekken geen 
kans!

Tijdens de feestmaand bruist het volop bij Prima-lux en Idee+. Ontdek nog veel meer 
afgeprijsde artikelen in de toonzaal en laat je verwennen tijdens onze feestweekends!

€ 3.395
NÙ € 3.195
 - € 200 

€ 3.695
NÙ € 3.495

 - € 200 

€ 2.279
NÙ € 2.149

 - € 130 

 de ZETEL die je 
als gegoten zit

Hoeksalon met 2 
elektr. relaxen
310 x 265 cm

Hoeksalon met elektrische relax
291 x 222 cm

HOEKSALON MET 
ELEKTR. RELAX
313 x 243 cm, € 4.300

€ 3.869

ELEKTRISCHE 
RELAX
Natuzzi Editions

€ 1.689
MANUELE
RELAX
in leder vanaf

€ 899

Hoeksalon met 1 elektrische relax
286 x 240 cm

 STEL ZELF SAMEN PER 20 CM!    
ZETEL MET OTTOMANE

240 x 300 cm
in leder vanaf

€ 3.339 NIEUW 
HOEKSALON
339 x 212 cm, € 1.399

€ 1.259

2.5 ZIT NOVARA
194 cm

€ 799

- 10%

- 10%

Ontdek superkortingen  ACTIEMAAND in de toonzaal

HOEKSALON DAX
236 x 367 x 172 cm
in stof vanaf

€ 2.497
 Mogelijk in een ruime 
 keuze aan stof, leder 
 en lederlook 



TAFELTJE 
dek je

 Keramieken tafel 
260 cm € 1.579
NÙ € 1.479

 - € 100 

 Gratis LUX bubbels 
  & tasting bij Prima-lux
Krijg een krat van 6 flessen LUX bubbels bij aankoop 
vanaf € 1.250 en verwen je gasten tijdens de feestdagen. 
Kom proeven van deze heerlijke LUX bubbels en wijn tijdens 
onze feestweekends!

Zaterdag 11 & 18 en zondag 12 & 19 november van 14 - 17u

Tafel lamulux
220 cm € 658
NÙ € 569
 - € 89 

Setprijs
Tafel massief hout

240 cm + 6 stoelen
 € 1.849

NÙ € 1.749
 - € 100 

   KERAMIEK

Keramiek is een zeer stevig 
en onderhoudsvriendelijk 
materiaal gemaakt van mine-
ralen die onder hoge druk en 
temperatuur worden samen-
geperst.

Kenmerken: 
· volledig krasvrij
· 100% UV bestendig
· immuun tegen vet, zuur &         
  water
· hittebestendig
· geen extra onderhoud nodig

   HOUT

Voor een warm gevoel in huis 
kies je voor hout. Dit natuur-
lijk product heeft zijn unieke 
karakteristieken afhankelijk 
van de houtsoort. Je kan kie-
zen voor een volledig mas-
sieve tafel of semi-massief 
(combinatie plaatmateriaal). 

Kenmerken: 
· onderhevig aan temperatuur
  Dit materiaal leeft.
· natuurlijke en unieke 
  kenmerken
· niet vlekbestendig

   GLAS

Een glazen tafel geeft je 
ruimte een glamoureuze 
touch. Ben je bang dat je snel 
krassen zal zien op je blad? 
Kies dan voor getemperd 
glas. Ook satinato oftewel 
mat glas is een optie die 
warmer aanvoelt en vaak 
krasbestendig is.

Kenmerk getemperd glas: 
· behoudt de kenmerken van  
  glas, maar is 5 x zo sterk

Kenmerk satinato glas: 
· één zijde is volledig gemat-  
  teerd en voorkomt doorkijk

   MDF BASIS

MDF platen worden gebruikt 
als stevige basis en worden 
afgewerkt met bijvoorbeeld 
HPL High Pressure Laminate
Lak mat of hoogglans
Fineer dunne laag hout 
Hierdoor krijg je de look van 
een massieve tafel.
Lamulux onderhoudsvriende-
lijke en krasbestendige 
melamine met houttekening 

Kenmerken: 
· de afwerking is vrij te kiezen         
  en bepaalt de look
· budgetvriendelijk

Welk MATERIAAL 
is voor jou ideaal?

Tijdens de feestmaand bruist het volop bij Prima-lux en Idee+. Ontdek nog veel meer 
afgeprijsde artikelen in de toonzaal en laat je verwennen tijdens onze feestweekends!

5 + 1 GRATIS
op geselecteerde stoelen

 de ideale
STOEL

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.primalux.be!

draaibare
BARSTOEL

Deze barstoelen hebben 
een standaardhoogte van 
65 cm en kunnen 180° 
draaien, handig!

Uit de collectie van
Henders & Hazel en XOOON

Ontdek 

superkortingen 

 ACTIEMAAND 
in de 

toonzaal

€ 105

IDEE+ 
€ 79

€ 79

€ 99

€ 149

CELINE
in leder of stof
vanaf € 199

MILVA
in leder of stof
vanaf € 189

SCOUT
antraciet, cognac 
of petrol
€ 179

DAVY
in lederlook (3 kleuren per frame)
met zwart of RVS frame
vanaf € 169

€ 105

IDEE+ 
€ 109

IDEE+ 
€ 59,90

IDEE+ 
€ 109

€ 139

€ 99

€ 105

IDEE+ 
€ 75

Houten tafel 130 cm
Colombo, XOOON

€ 899

Houten tafel 240 cm
Maestro, H&H

€ 1.399

Stoel € 130
Tafel 225 cm

€ 540

Tafel 220 cm met 
Matilux glas - Joli

€ 2.599



Gratis 6 
flessen LUX

bubbels *

Waarom kies je voor...

jouw
DROOMBED

GELTEX inside van Beka
De kwaliteit van uw nachtrust wordt bepaald door 3 criteria: DRUKVERDELING, 
VENTILATIE EN ONDERSTEUNING. Die elementen samen vormen de Slaapdriehoek®. 
Dankzij de exclusieve, gepatenteerde GELTEX® inside-technologie in de matrassen scoren 
deze slaapsystemen uitstekend op de 3 essentiële pijlers van de Slaapdriehoek®.

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.primalux.be!

Ruime KEUZE in 
modellen en stoffen

Toffe
SETPRIJZEN

Jong en dynamisch
BELGISCH merk

WERELDWIJD merk 
verkocht in meer dan 50 landen

Perfecte
TEMPERATUURREGELAAR

HYBRID technologie
half traagschuim, half pocketveren

Beka®, slaapcomfort waar stijl en 
rust elkaar vinden. Uitgekiende tech-
nologie en een elegante afwerking 
zorgen voor een diepe en herstellen-
de slaap, waarin de drukke dag zo 
van je afglijdt. Sereen, hedendaags 
en vrouwelijk met een aangeboren 
gevoel voor esthetiek.

Belgisch TOPMERK

Meer dan 80 JAAR
matrassenkennis

Klassieke
DEGELIJKHEID

De originele maker van 
TRAAGSCHUIM

DRUKVERLAGEND

Voor de MOEILIJKE 
EN GEVOELIGE SLAPER

Erkende unieke 
DESIGNMODELLEN

VENTILERENDE 
matrassen

Natuurlijke
TOPLAGEN

COLLECTIEWISSEL!
NÚ

2e ARTIKEL

50% 
KORTING* 

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 6 november 2017 tot en met 4 februari 2018.

Ervaar het zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

2e bedbodem vanaf € 274,-

Bedbodems

2e matras vanaf € 599,-

Matrassen

2e bedbodem vanaf € 274,-2e kussen vanaf € 49,50

Kussens

Onze klanten hebben unieke wensen en die 
beantwoorden we graag met een ruim aanbod 
van kwalitatief hoogstaande merken. Maar wat is 
nu net het verschil tussen al die merken en 
vooral: wat heb jij nodig voor een zalige nacht-
rust? Slaapexpert Peter helpt je graag verder in 
onze toonzaal. We helpen je hier alvast op weg!

De 700 m2 grote slaapstudio vindt u op de 
tweede verdieping bij Prima-lux. Bij idee+ bieden 
we ook een collectie budgetvriendelijke bedden 
en boxsprings aan.

Meer dan 40 jaar vakmanschap, 
continu product-onderzoek én het 
gebruik van hoogwaardige 
materialen, zorgen voor gezonde, 
kwalitatieve slaapsystemen. Het 
aanbod bedden, boxsprings, 
matrassen, lattenbodems, kussens 
en dekbedden is van de beste 
kwaliteit.

De matrassen van Sealy zijn voorzien van 
de innoverende Sealy Hybrid technologie. 
Hier komen twee slaaptechnologieën sa-
men; het verkoelende comfort van 
geltraagschuim bovenop en de diepe 
ondersteuning van individueel verpakte 
pocketveren.

De TEMPUR geschiedenis begon toen de NASA een 
drukabsorberend materiaal ontwikkelde om astro-
nauten te beschermen en te ondersteunen tijdens de 
lancering. Het uniek resultaat ontstaat door de open 
– celstructuur in het TEMPUR materiaal wat zorgt voor 
biljoenen ondersteunende punten die de druk verlagen 
op uw slapende lichaam.

Bij Auping vind je álles voor 
een gezonde nachtrust, 
perfect afgestemd op jouw 
lichaam, levensstijl en 
slaaptype. Profiteer nu van 
15% voordeel op het 
volledige assortiment.

Actie geldig t.e.m. 19/11/2017.

 - 10 % 
Op de nieuwe 

collectie matrassen 
van Beka



MEUBELEN PRIMA-LUX
Geelseweg 1 · 2200 Herentals
T 014 21 40 44 · info@primalux.be
Ma tot vrij 9u30-18u · Za 10u-18u · Zo 11u-18u · Do gesloten www.primalux.be

11
november

open!

Prijzen geldig tot en met 02-12-2017. Acties zijn niet cummuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen.

01

| 02 | Stoel “NOAH”
__________________________ 

met zwart metalen frame 

in microleder Corsica. 

Verkrijgbaar in 2 kleuren 

€199new�

bekijk alle
meubelen op

www.xooon.com

• Tramwood Smoke

• Poten in zwart metaal

• Deuren en laden met Soft-close systeem
“KINNA”

c o l l e c t i o n

Dressoir “KINNA”
_____________________

220 cm breed

€999

Tafellamp “MANDY”*

€79

03

Designsofa “TALISMAN”
_____________________

3-zits met ottomane. 
In stofgroep 1

€1899
04

c h o i c e s

*in deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E

| 01 | Uitschuiftafel “KINNA” €899 met uitschuifbaar blad (van 180 tot 230 cm) in Tramwood met zwart houten poten. Ook 

verkrijgbaar als vaste tafel 220 cm €799 en 190 cm €699 | 02 | Stoel “NOAH” €199 met zwart metalen frame in microleder 

Corsica in antraciet of cognac | 03 | Dressoir “KINNA” €999 220 cm breed, 180 cm €799, 150 cm €699 | 04 | Designsofa 

“TALISMAN” €1999 bestaande uit een 3-zits element met ottomane, met zwart metalen poten, zoals afgebeeld in 

stof Savannah (stofgroep 2). In stofgroep 1 €1899. Verkrijgbaar in verschillende opstellingen, stoffen en kleuren.

BIJ PRIMA-LUX IN HERENTALS

Nieuw!

bij aankoop vanaf €1750

c h o i c e s

Kies zelf
je kleur!

(in stofgroep 1)

t.w.v.
€349

GRATIS
FAUTEUIL “LUZERN”

a c t i e !
Openings�
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