
op alle raamdecoratie  
uit onze huiscollectie*

(m.u.v. gordijnstoffen)

20%
KORTING

3  Vloerkleed  
 voor sfeer

4  Subtiel en 
 fijn gordijn

9  Gevouwen  
 privacy

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel



DESKUNDIG EN INSPIREREND ADVIES 
Onze adviseurs vinden een persoonlijk interieurplan

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.

uitgangspunten
van de zelfstandige

binnenhuis
specialist

4
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op alle maatwerk vloerkleden 
van Desso, Parade 

en Bonaparte*

15%
KORTING

Vloerkleed voor sfeer

Vergeet bij de aankleding van het huis zeker een vloerkleed 

niet. Het maakt het huiselijke gevoel helemaal af!

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

STUDIO NATURE 
Vloerkleed vanafprijs per m2

Normaal 101.95

86.66
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Subtiel  
en fijn  
gordijn

Met dit checkerpatroon 

gordijn, zorg je voor een 

moderne uitstraling.  

Door de lichte kleur blijft 

de kamer ruimtelijk ogen.

KAMUZU
300 cm hoog
Prijs per meter 
(exclusief confectie)

89.254



op alle tapijt uit onze 
 huiscollectie*

20%
KORTING

Op zoek naar een andere vloer? Tapijt is comfortabel om op te  

lopen en ook nog geluiddempend!

Tapijt als vloerbekleding

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

CHIPPING
Per m2

Normaal 35.-

NU 28.-
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Lekker luchtig

LENA
300 cm hoog
Prijs per meter 
(exclusief confectie)

33.95

Het comfort ervaren van privacy en een luchtige 

doorkijk? Denk dan eens aan inbetweens. Voor elk 

interieur hebben wij een passende oplossing!
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op alle pvc en vinyl vloeren 
uit de huiscollectie*

20%
KORTING

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Passende 
vloer

CANNOCK
DRYBACK 
Per m2

Normaal 29.95

NU 23.96

Ontdek het gemak van een  

pvc vloer. Naast makkelijk in 

onderhoud is deze vloer nu 

ook nog extra aantrekkelijk 

geprijsd!
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ALLURA STEEN 
CHARCOAL CONCRETE 
Vanafprijs per m2

31.70

Met deze Allura tegels  

wordt de uitstraling van 

steen gecombineerd met  

de voordelen van een 

pvc tegelvloer.

Natuurlijke 
look
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MAAT
WERK

Wij adviseren, meten, 
monteren én garanderen 

topkwaliteit!

De linnen look is op zoveel manieren toe te passen.  

Denk bijvoorbeeld eens aan het vouwgordijn! Een echte 

finishing touch die zorgt voor warmte en geborgenheid.

Gevouwen privacy

Natuurlijke 
look
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Laat het licht binnen!
Met deze inbetweens zorg je voor een warme look.  

Als ze dicht zijn laten ze difuus licht binnen en zorgen zo 

voor privacy.

NORWICH
300 cm hoog
Per meter
(excl. confectie)

40.25
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op alle raamdecoratie  
uit onze huiscollectie*

(m.u.v. gordijnstoffen)

20%
KORTING

MAAT
WERK

Wij adviseren, meten, 
monteren én garanderen 

topkwaliteit!

Hoog, laag, recht of rond: 

voor elke raam hebben wij een 

oplossing. Kom bij ons langs voor 

een op maat gemaakt advies.

Binnen- 
zonwering  
op maat

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel 11



op alle entreematten
uit onze huiscollectie*

20%
KORTING

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Acties gelden tot en met week 37 (niet op lopende orders). Prijzen zijn exclusief montagekosten.
Uitgave Euretco BV najaar 2019. Wijzigingen in tekst, prijs, collectie en afbeelding voorbehouden.

ENTREEMAT CLAY 
Incl. stootrand rondom
Normaal vanaf 41.95

NU 33.56

15% KORTING
op alle maatwerk vloerkleden van 

Desso, Parade en Bonaparte*

20% KORTING
op raamdecoratie uit onze  

huiscollectie (m.u.v. gordijnstoffen)*

20% KORTING
op alle pvc, tapijt, vinyl en entreematten  

uit onze huiscollectie*


