
op alle raamdecoratie
uit de huiscollectie m.u.v. 

gordijnstoffen*

20%
KORTING

Thuis met  
betonlook

Mix & Match

Comfortabele 
vloer

3

4

8

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel



DESKUNDIG EN INSPIREREND ADVIES 
Onze adviseurs vinden een persoonlijk interieur- 
plan uitwerken het leukste dat er is, want je bent 
uniek en dat geldt ook voor de wijze waarop je  

jouw woning wilt stofferen.

TOTAALPAKKET MET ALLE GARANTIES 
We zijn woonspecialist in hart en nieren en dat zie  
je terug in het eindresultaat, want wij laten niets  

aan het toeval over.

TOPKWALITEIT EN VAKMANSCHAP 
Kiezen voor ons betekent dat je kwaliteit in huis 
haalt. We staan garant voor levering van goede 

materialen en de juiste maten, een hoge mate van 
vakmanschap en een uitstekende service.

SCHERPE PRIJZEN, HELDERE OFFERTE 
Onze materialen hebben een goede prijs/kwaliteit 

verhouding en onze offertes zijn transparant en 
zonder onvoorziene kosten.

De 4 
uitgangs punten

van de zelfstandige
binnenhuis 
specialist



op alle pvc en vinyl vloeren  
uit de huiscollectie*

20%
KORTING

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

CAMPINAS 
DRYBACK
Per m2

Normaal 26.95

NU 21.56

Thuis  
met  
betonlook

Wat houden we ervan: de 

betonlook! Deze pvc vloer 

is daarnaast makkelijk in 

onderhoud en nu ook  

nog extra aantrekkelijk  

geprijsd!



Desso & Ex is een uniek 

vloerconcept waarmee je  

zelf je persoonlijke woonstijl 

maakt. Kom bij ons langs  

voor jouw combinatie!

Mix &  
Match met
Desso & Ex

DESSO & EX 
Per m2 vanaf

52.49



op alle Plissé- en 
Duette® Shades van 

Luxaflex®*

20%
KORTING

Mix &  
Match met
Desso & Ex

Plissé- en Duette® Shades

Perfecte regeling van warmte en licht, het hele jaar door! Ook voor 

dakramen en met Trufit® profielen voor deuren en draai-/kiepramen.

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel



op alle tapijt uit 
onze huiscollectie*

20%
KORTING

MAAT
WERK

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Tapijt op 
je vloer

Aangenaam en warm. 

Vloerbedekking is 

daarnaast geluids- 

dempend en in veel 

soorten en kleuren 

beschikbaar.

CREOLA
Per m2 
Normaal 89.95

NU 71.96

Wij adviseren, 
meten, monteren 

én garanderen 
topkwaliteit!



Het comfort ervaren van 

privacy en een luchtige 

doorkijk? Denk dan eens  

aan inbetweens. Voor elk 

interieur hebben wij een 

passende oplossing!

Inbetween  
met een 
natuurlijke  
uitstraling

INBETWEEN 
SUNNIA
300 cm hoog
Prijs per meter 
(exclusief confectie)

69.95



Comfortabele vloer

Van stoer beton tot houtlook stroken. Allura combineert de 

uitstraling van hout met de luxe en het comfort van pvc.

ALLURA  
Natural collage oak
Per m2 vanaf
(excl. montage)

31.70



NELANI
295 cm hoog
Per meter
(excl. confectie)

46.75

De print van deze 

inbetween lijkt op 

golven gemaakt van 

waterverf. Het katoen in 

de kwaliteit zorgt voor 

een naturel uitstraling.

Gordijn
met 
golven



KITABU
300 cm hoog
Prijs per meter 
(excl. confectie)

74.95

Licht & 
subtiel

Een gordijn met patroon 

hoeft helemaal niet druk 

te zijn! Denk ook eens aan 

een lichtere kleur. Zo is 

het patroon goed en 

subtiel te zien.



op alle raamdecoratie
uit de huiscollectie m.u.v. 

gordijnstoffen*

20%
KORTING

Binnen-
zonwering  
op maat

Met de toevoeging van 

een aantal kleuraccenten, 

fleurt het interieur weer 

helemaal op! Denk ook 

eens aan raamzonwering 

in kleur hiervoor.

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel



op alle entreematten  
uit onze huiscollectie*

20%
KORTING

ENTREEMAT CLAY
Incl. stootrand rondom
Per m2 normaal vanaf 41.95

NU 33.56

20% KORTING
op alle tapijt en entreematten  

uit onze huiscollectie*

20% KORTING
op alle Plissé- en Duette® Shades 

van Luxaflex®

20% KORTING
op raamdecoratie uit onze  

huiscollectie (m.u.v. gordijnstoffen)*

20% KORTING
op alle pvc en vinyl vloeren  

uit onze huiscollectie*

*vraag naar de voorwaarden in de winkel. Acties gelden tot 4 weken na verspreiding (niet op lopende orders). Uitgave Euretco BV voorjaar 2019.
Wijzigingen in tekst, prijs, collectie en afbeelding voorbehouden. Prijzen excl. montage.


