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Welkom bij 
odrada interieur!

hoeksalon in stof zoals afgebeeld (370x321) vanaf 4.775,-

Zet je neer met ons woonmagazine boordevol nieuwe trends, 
wooninspiratie en tal van andere verrassingen. Op zoek naar 
een nieuw salon, een zalige boxspring en zelfs een nieuwe 
keuken? Ontdek het bij Odrada Interieur!
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Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen
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Keukens

met trots
Presenteren we ons nieuwe Woonboek 
boordevol interieurinspiratie, nieuwe collecties, 
spannende combinaties en leuke trends. 

verrassend voordelig Wonen
Is bij ons geen holle slogan. Al meerdere generaties lang  is Odrada 
Interieur actief in de meubelsector, zowel als leverancier van hoogwaar-
dige meubelcollecties en als interieurzaak. Onze zorgvuldig geselec-
teerde collecties  staan garant voor de beste prijs/kwaliteitsverhouding 
in de markt. Dat is ons engagement. 
De mooiste interieurs aan de beste prijzen. 

gratis interieuradvies
Lijkt vanzelfsprekend, maar dit advies is enkel waardevol wanneer 
het gegeven wordt door goed opgeleide interieurspecialisten. 
Vertrouw daarom op onze ervaring en kunde, of het nu om een 
compleet nieuwe inrichting gaat of een kleine verandering met 
een groot resultaat: ons team van interieurstylisten helpt je 
graag op weg om van je huis een echte thuis te maken. 
Met plezier! 

trendWatching 
Bezoek zeker ook onze website www.odrada.be om de nieuwste 
collecties, de leukste promoties en de laatste trends te ontdekken. 
Of kom gewoon eens langs. Struin door onze winkel, laat je verrassen 
door de verschillende woonwerelden en praat even gezellig bij 
in onze cafetaria. Alles kan, u bent welkom.

Wij ontvangen u graag!
Het Odrada Interieur team

Welkom bij 
odrada interieur



03. 2,5-ZIt met longchair
vanaf

 1.565,-
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wonen
Tot rust komen na een lange dag, 

samen de gezelligste momenten 

beleven,  gewoon even niets doen. 

Dat is wonen. Bij Odrada kan je je 

interieur volledig afstemmen op 

jouw persoonlijkheid en noden. 

Laat je alvast inspireren door onze 

uitgebreide collectie aan meubelen 

en woondecoratie in tal van 

woonstijlen!

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen
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03. 3-ZIt met longchair
vanaf

 1.389,-

01. 3-zit met ottomaan in stof (310x95x105/245)  vanaf 1.809,- 02. 3-zit met ottomaan in stof (321x95x105/245) vanaf 1.419,- 03. 3-zit met longchair in stof (338x78x98/196) vanaf 1.389,- 

De grote, loszittende rugkussens zorgen voor 
een knus karakter, gecombineerd met extra grote 
zitkussens voor een heerlijk zitcomfort. Er zijn veel 

redenen om van dit salon te houden.

voor momenten 
die echt tellen

HAngLAMP

299,- 9

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen
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01. hoeksalon in stof, excl. sierkussens (369x86x150) vanaf 1.995,- 
02. hoeksalon met poef in stof, excl sierkussens met normale zitdiepte (404/322x86x110) vanaf 2.499,- /met extra diepe zit, inclusief XL poef 

(404/322x86x122) vanaf 2.675,- 03. hoeksalon met poef in stof, excl. sierkussens (344x86x170) vanaf 1.839,-

Het knusse design van dit salon biedt 
oneindig veel mogelijkheden. 

Afgewerkt tot in de puntjes, beschik-
baar in oneindig veel kleuren 

die perfect te combineren 
zijn.

gezellig & uniek

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen

01. HOEKSALOn
met extra diepe zit
vanaf 1.995,-

03. HOEKSALOn
vanaf 1.839,-

01. HOEKSALOn
met extra diepe zit
vanaf 1.995,-

hou van

kleur

een salon op jouW maat
Dit elementensalon stel je zelf samen. 
Een 3-zit met longchair of een compleet hoeksalon? 
Jij bepaalt zelf de opstelling. Verder kies je uit een 
uitgebreid pakket aan stoffen en leders in oneindig 
veel kleurmogelijkheden en zelfs twee verschillende 
zitdieptes 110 cm en 122 cm.

02. HOEKSALOn
vanaf 2.499,-
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01. hoeksalon in stof (317x291x190) vanaf 2.295,-  
02. hoeksalon zoals afgebeeld in stof vanaf 1.069,- (afgehaald)

 03. 2,5-zit met ottomaan in stof vanaf 1.099,- 
04. Hoekasalon zoals afgebeeld in stof vanaf 999,- (afgehaald)

Zelf afhalen 
aan zeer lage prijs!

Een salon is erg persoonlijk. Modern of 
klassiek design, misschien graag een 

retro model? Het zitcomfort is natuurlijk 
ook erg belangrijk: stevig of liever extra 
zacht? Bij Odrada Interieur vind je een 
ruim aanbod in tal van stijlen, voor alle 

prijsklassen. Kom ze snel 
uittesten in de toonzaal.

comfort
verzekerd

blijf nog 
even...

02. HOEKSALOn
vanaf

 1.069,-

01. HOEKSALOn
vanaf

 2.295,-

03. HOEKSALOn
vanaf

 1.099,-

04. HOEKSALOn
vanaf

 999,-
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Longchair 
beschikbaar 
in 3 maten

01. hoeksalon in stof met één element in leder (365x75x265/165) vanaf 2.085,-
02. 2,5-zit met longchair in stof (292x89x100/170) vanaf 1.099,- 03. hoeksalon in stof (309x382x220) vanaf 2.155,-

04. hoeksalon met poef in stof (220x83x300) vanaf 2.069,-

03. HOEKSALOn
vanaf 2.155,-

04. HOEKSALOn
vanaf 2.069,-

01. HOEKSALOn
vanaf 2.085,-

02. 2,5-ZIt met longchair
vanaf 1.099,-
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geen wonder, want met dit eigentijdse 
salon kan je écht alle kanten uit. 
Kies uit een uitgebreid gamma 
aan kleuren in stof of leder en 

bepaal zelf de opstelling.

bestselleraan jou

de keuze

speel met elementen
Bepaal zelf hoe je salon eruitziet. 
Combineer verschillende 
elementen en creëer keer 
op keer een nieuw ontwerp.

Ook beschikbaar in 
een grote opstelling!

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



alles mag 
niets moet

hier beleef je 
de gezelligste avonden 

samen met het gezin, 
familie en vrienden

02 03 05

01. hoeksalon met één relax en inklapbare hoofdsteunen in stof (317x291x190) vanaf 3.225,- 02. hoeksalon in leder (297x386x175) vanaf 3.655,- 
03. 2-zit met ottomaan met één elektrische relax in stof (294x75/90x106/215) vanaf 2.199,-

01. HOEKSALOn
vanaf

 3.225,-

 04. 3-ottomaan in leder (310x81x109/264) vanaf 4.599,-
05. hoeksalon met verstelbare hoofdsteunen in leder (304x69/88x102/288) vanaf 2. 935,-

04
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Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



01. eettafel met blad in massief eiken “boomstam” (200x98) vanaf 1.399,- 02. stoel in pu-leder 145,- 03. modulaire sidetable (122x80x42) 429,- 04. opbergrek (102x147x42) 855,-

Verschuif de legplanken 
zoals je maar wilt

Samen genieten van de mooiste 
momenten. gezellig ontspannen, 

speciale gelegenheden vieren, 
samen zijn. geen stress, 

relax…

family time

In deze collectie kan je kiezen tussen ronde, 
rechthoekige en zelfs vierkante tafelbladen, 
in verschillende kleuren en afwerkingen.
Daarnaast zijn er tot 5 verschillende 
onderstellen mogelijk.

02

01

04

03

stoere eiken tafels 
kunnen tegen een 
uitbundig feestje
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Beschikbaar
in 7 tinten!

keramiek 

hout

Een stijlvolle tafelcollectie die je volledig zelf samenstelt. 
Kies voor een blad in eikenfineer of keramiek in tal van 
afmetingen, vormen en afwerkingen. Ook kies je uit 
een uitgebreide collectie onderstellen en poten. 
Een individueel resultaat!

KIES JE MAtErIAAL

KIES JE VOrM

KIES JE OnDErStEL

aan tafel !

Extra: wanneer je kiest voor een eiken blad heb 
je ook nog tal van opties voor de randafwerking. 
Recht, aflopend of misschien een “boomstam” effect?

stoel in pu-leder met 
metalen poten 165,-

Counterstoel in pu-leder 
met metal poten 139,-

armstoel in pu-leder 
met metalen poten 185,-

stoel in pu-leder met 
metalen sledepoot 125,-

stoel in stof met 
houten poten 165,-

armstoel in pu-leder 
met metalen poten 165,-

Counterstoel in stof 
met houten poten 199,-

kuipstoel in stof met 
houten poten 169,-

stoel in stof met 
houten poten 169,-

armstoel in stof met 
houten poten 165,-

armstoel in stof genopt 
met houten poten 185,-

barstoel in stof met 
houten poten 169,-

eettafel met keramieken blad (220x100) vanaf 2.345,-

eettafel met eikenfineren blad (220x100) vanaf 1.149,-
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Woonreportage

Binnenkijken in de nieuwe woning van Annick (31) 
en Steven (34). In 2015 kozen ze ervoor om zelf hun 

droomhuis te bouwen, en dat is ze goed gelukt! 

Annick: “We houden allebei van een strakke, 
moderne woonstijl; open ruimtes, hoge ramen, een 

blanco canvas zeg maar. Een oude woning ver-
bouwen viel zo dus al snel af. Ik ben heel blij met 
het resultaat! Onze woning past perfect bij ons en 

ik hou ervan omringd te worden door natuur.”

Steven:   “We zijn wel enorm opgelucht nu de 
bouwwerken volledig achter de rug zijn. na drie 

jaar lang in een appartementje te wonen, waren we 
helemaal klaar voor onze nieuwe stek. Al die ruimte 
die we nu hebben… hoewel het niet makkelijk was 

om die ruimte gevuld te krijgen(lacht).”

Annick: “Dat was inderdaad niet makkelijk voor ons, 
zo’n overvloed aan ruimte! tot we plots een woon-
programma vonden waar we ons allebei in konden 

vinden. Modern en tegelijkertijd ook warm en huise-
lijk. Wat de doorslag gaf, was dat dit programma zo-
veel verschillende mogelijkheden heeft. Zo konden 

we er echt onze persoonlijke touch aan geven!”

Steven: “En de opbergruimte! Nu pas beseffen we 
hoeveel behoefte we daaraan hadden. Alles heeft 

zijn plaats nu, geen rommel meer. Veel aangenamer  
als we bezoek krijgen!” 

thuis bij annick & steven

01. hangdressoir

635,-

02. hangrek

155,-

De nis met 
LED-verlichting 

zorgt voor 
sfeer.

Wat onze styliste zegt

Anna, onze interieurstyliste, 
nam ook een kijkje in de woning 
van Annick en Steven. 

“Ja, ze hebben dit super aangepakt! 
het is een hele moderne woning, 
waardoor het interieur al snel kil en 
ongezellig kan overkomen. 
dat is bij annick en steven totaal niet 
het geval. Ze hebben gekozen voor 
een enorm veelzijdig, op en top 
Belgisch woonprogramma. 
de asymmetrische vormen en de 
strakke tafel zijn echte eyecatchers. 
de nissen met Led-verlichting creëren 
een gezellige sfeer. Verder kan je met 
dit programma voor zowel de fronten 
als de corpus kiezen tussen een zachte 
basalt kleur, een warme cashmere tint 
of een naturel eiken look. alles past 
mooi bij elkaar, kortom, een topkeuze 
waar ze nog jarenlang plezier aan 
zullen beleven!”

01. hangdressoir (235x49x47) 635,- 02. hangrek (160x50x22) 155,- 03. tv-dressoir (235x51x47) vanaf 589,- 
04. hangkast ( 62x135x37) 459,- 05. hoge dressoir (177x121x47) 679,- 

06. hoge dressoir (235x121x47) 859,- 07. eettafel (220x95) vanaf 435,- 08. kuipstoel 119,- 
09. hoge kast (119x207x47) vanaf 725,-

 

03

04

05

06

07

08

Beschikbaar in 
verschillende kleuren

Corpus in witte 
en zwarte lak 
verkrijgbaar.

nieuW!

03

0709
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compact Wonen 
kan best ruim zijn!

voor de inrichting 
van zijn nieuWe Woning 

kWam max langs bij 
odrada interieur

Max: “Mijn zoontje is niet altijd bij me, maar natuurlijk heb ik 
nog steeds voldoende opbergruimte nodig voor zijn speelgoed 
en andere spulletjes. Daarom vroeg ik de interieurstylisten bij 
Odrada Interieur naar ‘functionaliteit en comfort in een modern 
jasje’. En dat is ze goed gelukt. Ik ben nog steeds zeer tevreden 
met mijn keuze!

05. tv-kast (182x45x50) 419,- 06. 3-zit in leder met één elektrische relax vanaf 2.769,- 

01

02

03

04

05

Dressoir
met ingebouwde
led-verlichting

01. vitrinekast (125x183x50) 569,- 02. eettafel (226x102) 339,- 03. stoel in leder 145,- 04. dressoir met 4 deuren (249x90x50) 625,-

06. 3-ZIt
vanaf

 2.769,-

24 25

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



BeLgisch & 
BetaaLBaar
Verrassende wooncollecties 
met moderne uitstraling. 
Mag het wat stoerder 
of toch liever licht 
en elegant?

trendy 
modern

Wat dit uitgebreide woonprogramma speciaal 
maakt is de combinatie van donker hout met 

naturel hout accenten. Het metalen frame 
is een stoer detail dat ook erg 

elegant toont. Prachtig 
design!

stoer & stijlvol
01

02

01. barkast (121x163x50) 545,- 02. tv-kast (181x66x50) 415,- 03. eettafel (225x103) 545,- 04. stoel in lederlook 179,-

01

06

08
04

09

05. vitrinekast (139x205x50) 825- 06. barkast met nis (139x165x50) 515,- 07. dressoir met 4 deuren (247x91x50) 615,- 
08. eettafel (225x77x103) 545,- 09. stoel in lederlook 139,-

O3. EEttAfEL

545,-

07. DrESSOIr

615,-

05. VItrInEKASt

825,-

Leuke bijzettafeltjes vind 
je op onze afdeling met 

woonaccessoires!

Betaalbaar design 
van Belgische 

bodem

BELgISCHE 
KWALItEIt

26 27



Verkrijgbaar in
twee varianten!

Dit programma is beschikbaar in tal van 
variaties. Zo zijn het dressoir en de vitrine-

kast bijvoorbeeld beschikbaar in vier 
verschillende breedtes zodat er 
telkens een formaat beschikbaar 

is dat optimaal in jouw 
woonruimte past.

verrassend veelzijdig

28

In onze showroom vind je ook tal van 
woonaccessoires waarmee je jouw nieuwe 

eetkamer tot in de puntjes afwerkt!

De fronten zijn beschikbaar 
in antraciet, betonlook 

of whitewash eik

02

06

07

08

05. dressoir (242x85x50) 439,- 06. eettafel (225x104) 485,- 07. barkast (125x152x50) 445,- 08. wandkast (184x131x50) 499,- 01. vitrinekast met 2 glasdeuren (139x212x50) 565,- 02. eettafel (225x100) 305,- 03. dressoir met 4 deuren (242x93x50) 579,-

O7. BArKASt

445,-O5. DrESSOIr

439,-
O3. DrESSOIr

579,-

O1. VItrInEKASt

565,-

stoel
in softyl

75,-

stoel
in softyl

79,-

stoel
in softyl

79,-

stoel
in leder

139,-

stoel
in softyl

95,-

In onze uitgebreide meubelcollectie 
vind je eetkamers in tal van stijlen 

voor ieders smaak én budget. Voor 
welke van deze twee betaalbare 

eetkamerprogramma’s 
kies jij?

jouW stijl telt

Deze stoelen
combineren perfect
met de tafelcollectie

28 29



de landelijke woonstijl...

dit straalt 
rust uit

3130

rustieke, warme interieurs creëren een 
woning waar je volop kan leven, genieten 
en samenkomen met familie en vrienden. 

02

De warme, aardse tinten toveren je 
eetkamer om tot een sfeervolle 

ruimte waar je gezin met 
plezier plaatsneemt 

aan de eettafel.

landelijke stijl

01. eettafel met gekruiste poten (220x95) 415,- 
02. vitrinekast met opzetvitrine (182/x198x48) 985,- / Verlichting 57,- 03. barkast (79x201x48) 489,- 04. 3-zit in leder (200x111x89) vanaf 1.675,- 05. relaxfauteuil in leder met manuele relax (86x111x89) vanaf 899,-

04

01. EEttAfEL

415,-

03. BArKASt

489,-

tAfELLAMP

139,-

Staat gekend om zijn sfeervol, rustgevend 
karakter. Sober en toch erg stijlvol.  

05

30 31

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



eigentijds Wonen
een eigentijdse collectie met strakke belijning. 
Modern design met een warme uitstraling. tijdloos mooi!

Een kwalitatieve collectie van 
Belgische bodem. Kwaliteitsvolle 

meubelen met aandacht 
voor detail. 

belgisch 
vakmanschap

02. BArKASt

525,-

03. EEttAfEL

425,-

04. DrESSOIr

545,-

 03. eettafel (220x95) 425,- 04. dressoir (255x84x50) 545,-

01

01 hoeksalon in stof met één elektrische relax vanaf 2.155,- 02. barkast (131x158x50) 525,-

HAngLAMP

265,-

HAngLAMP

255,-

32 33

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



uitgebreid kiezen, 
snel genieten
Stoelen, counter-en barstoelen én 
bijpassende tafels op dezelfde hoogtes. 
Een collectie met een uitgebreide keuze 
in afmetingen en kleuren en tóch 
snel geleverd. 

maatWerk 
& snel bij 
je thuis

onze adviseurs 
helpen je graag 
bij het uitkiezen 

van de juiste 
stoelen

barstoel
H 65 cm

vanaf 129,-

barstoel 
H 65 cm

vanaf 155-

kuipstoel
vanaf 
139,-

armstoel
vanaf 
129,-

stoel
vanaf 
109,-

stoel
vanaf 
99,-

stoel
vanaf 
119,-

stoel
vanaf 
65,-

stoel
vanaf 
175,-

stoel
vanaf 
99,-

stoel
vanaf 
175,-

stoel
vanaf 
115,-

kuipstoel
vanaf 
135,-

stoel
vanaf 
119,-

stoel
vanaf 
199,-

stoel
vanaf 
129,-

barstoel 
H 65 cm

vanaf 145-

barstoel
H 80 cm

vanaf 89,-

barstoel 
H 80 cm

vanaf 139,-

barstoel 
H 57-83 cm
vanaf 239,-
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Melamine tafelbladen zijn kleurvast, 
gemakkelijk in onderhoud, hygiënisch 
en slijtvast. Verkrijgbaar in de meest 

uiteenlopende kleuren en 
maatvoeringen. De nieuwste 

innovatie is een houtnerf 
in reliëf.

innovatie tafelbladen!

Er zijn 3 kleuren beschikbaar:
Natur - Tabaco - Weiss

Bijzettafel 
in nieuwe trendy 

kleur

onze adviseurs 
helpen je graag 
bij het uitkiezen 

van de juiste 
tafel

eettafel
blad in Halifax eik 

(200x100)
vanaf449,-

kuipstoel
met zitkussen
vanaf 159,-

ronde bartafel 
(Ø: 100 cm - H: 90 cm) 

vanaf 225,- 

ronde tafel 
(Ø: 100 cm - H: 75 cm) 

vanaf 225,- 

ronde tafel 
(Ø: 100 cm - H: 75 cm) 

vanaf 185,- 

bartafel 
met blad in staal
(45x45 - H: 75 cm) 

vanaf 135,- 

ronde tafel 
(Ø: 100 cm - H: 75 cm) 

vanaf 215,- 

bartafel 
met tafelblad in halifax eik 

(70x70 H:75 cm) 225,- 

bijzettafel
vanaf 85,-

uitsChuifbare tafel
blad in Halifax (150/250x90)

vanaf 645,- 

tafel
blad in fenix (150x90)

vanaf 289,- 

tafel
blad in fenix (200x100)

vanaf 465- 

uitsChuifbare tafel
blad in fenix (120/180x90)

vanaf 479,- 

tafel
blad in Halifax (220/100)

vanaf 495,- 

uitsChuifbare tafel
(160/220x100)

vanaf 545,- 
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Deze trendy collectie met Scandinavisch karakter is van de hoogste kwaliteit en werd gemaakt in Zweden.

C-bar geeft je eindeloze mogelijkheden. 
Kies je favoriete onderstel, zitting  en ontwerp 

zo je eigen stoel. Er is een combinatie voor 
elke persoonlijkheid. De stoelen van 

C-bar hebben een stevige constructie 
en er is een uiterlijk voor 

elke smaak.

c-bar

take  a seat

vanaf 

99,-
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HELEM� L JOUW STIJL

2,5-zits Praia 
in stof vanaf

€899

Dressoir 210cm

€ 1249
Fauteuil Northon 
in stof vanaf

€499

2,5-ZITS PRAIA in stof vanaf € 899 | in leder vanaf € 1799 (afgebeeld in Cuba leder) | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 
3 kleuren eikenhouten poten pocketvering tegen meerprijs | SALONTAFEL op wieltjes 120x60cm € 599 | BOEKENKAST, hoogte 200cm € 799 | LOWBOARD met 
ledverlichting 210cm € 999 | ook verkrijgbaar in: 140cm en 170cm | DRESSOIR 210cm € 1249 | ook verkrijgbaar in: 180cm 240cm | FAUTEUIL NORTHON in stof 
vanaf € 499 (afgebeeld in stof Gibson) | in leder vanaf € 699 | kies uit vele stof- en ledersoorten en kies uit 3 kleuren houten frame | VITRINE met ledverlichting € 1449 
TAFEL met metalen V-poot en houten inleg 170x100cm € 849 | ook verkrijgbaar in: 200x100cm, 230x100cm en 250x100cm | UITSCHUIFBARE TAFEL
190/240x100cm € 1399 | ook verkrijgbaar in: 160/210x100cm | keuze uit 3 verschillende onderstellen en optioneel tafelblad met natuurlijke boomvorm, meerprijs € 50
STOEL ELZA met zwarte poten vanaf € 159 | verkrijgbaar in 5 kleuren, optioneel met houten frame, meerprijs € 10

Mix van ruwe
materialen

006146_Spread_Odrada_Balen_230x280mm_V3.indd   1 24-10-2019   14:24

Prijzen geldig t.e.m. 30-04-2020.

Durf jij te kiezen voor een uitgesproken persoonlijke 
woonstijl? Dan is het Metalo/Metalox programma 
precies wat je zoekt. De mix van eikenfineer en 
zwart metaal geeft deze meubels een stijlvolle 
industriële look die uitstekend past in een moderne 
inrichting. De stoere vormgeving combineert 
perfect met opvallende, heldere kleuren.

METALO/METALOX

•  kies uit 3 verschillende onderstellen

•  kies optioneel een tafelblad met een
natuurlijke boomvorm (meerprijs € 50)

Metalox

V-poot 
metaal

(meerprijs € 50)

V-poot metaal 
met houtinleg

X-poot 
metaal

Lowboard 
210cm

€999

Stoel Elza 
vanaf

€ 159

Vitrine

€ 1449
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kies de opstelling

1 2 3 4 5 6

kies de armleuning

27/34cm
(dit type arm beïnvloedt 

de zitbreedte)

26cm 20cm 21cm
(tegen meerprijs)

28cm 29cm
(tegen meerprijs)

vast met klikfunctie
totale diepte +4cm
(tegen meerprijs)

kies de rugleuning

manuele schuifzitting
(tegen meerprijs)

elektrische relaxfunctie
(tegen meerprijs)

kies de relaxfunctie

(alleen mogelijk i.c.m. rug met klikfunctie)

Koppelbaar element. Koppel op de plek van dit pictogram een
ander element. Deze elementen zijn niet los te plaatsen.
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hout koloniaal zwart poedercoat geborsteld metaal

kies de poot

46cm
bij poothoogte 13cm

48cm
bij poothoogte 15cm

kies de zithoogte

Supreme Foam
(standaard)

pocketvering
(tegen meerprijs)

+1 cm zithoogte extra

kies het zitcomfort

opbergbox
(tegen meerprijs)

USB-connector
(tegen meerprijs)

(alleen mogelijk i.c.m. 
elektrische relaxfunctie)

meer dan 300 
stof  mogelijk heden 
en kleuren

meer dan
40 leder kleuren 
en -kwaliteiten

kies de bekleding

(tegen meerprijs)
(alleen mogelijk bij poothoogte 13cm)

kies de loungefunctie kies de extra opties 

HOEKOPSTELLING NAPELS bestaande uit: longchair, 
2,5-zits zonder armen en ottomane in stof vanaf € 2547 (afgebeeld in stof Lady)

in leder vanaf € 3997 | HOOFDSTEUN in stof vanaf € 99 | in leder vanaf € 189 
meerprijs armleuning 6 € 75 | keuze uit zeer veel opstellingen en mogelijkheden

Hoekopstelling 
Napels 

in stof vanaf

€2547

Prijzen geldig t.e.m. 30-04-2020.
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K E U Z E 
U I T 2 P OT E N

X X L U I T S C H U I F B A A R LO U N G E- G E D E E LT E  (+20 0 ,-)

X X L O P B E R GVA K I N OT TO M A N E E N /O F LO N G C H A I R (+10 0 ,- /  E L E M E N T )

P O C K E T V E R I N G 
(+10 0 ,- /  E L E M E N T )

S t e l  z e l f  s a m e n
I N  3  S I M P E L E  S T A P P E N

K I E S  U I T  V E L E  E L E M E N T E N  J E

F A V O R I E T E  O P S T E L L I N G

B R E I D  J E  ( X X L )  L O U N G E  U I T

M E T  U N I E K E  O P T I E S :

K I E S  U I T  1 0 0 1  S T O F -

E N  L E D E R S O O R T E N

U I T B R E I D I N G S O P T I E S :

FAU T E U I L “ B U E N O”
Stel zelf samen in uni- of duo stoffering. Frame in hout (keuze uit 3 kleuren),

RVS of zwart metaal. In stof vanaf 379,-

W W W . X O O O N . C O M

L A A T  J E

I N S P I R E R E N

D O O R  X O O O N
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in veel
stof- en

ledersoorten
breedte
345 cm

in vele
opstell ingen

leverbaar

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

in veel
stof- en

ledersoorten

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

TA F E L “ DA RW I N ”  180 x 100 999,-

210 x 100 1099,-  |  240 x 100 1199,- 
Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel. 

S TO E L “ M AT I Z ”
Met handgrepen. In stof Lana,

verkrijgbaar in 3 kleuren 169,-

D R E S S O I R “ DA RW I N ”
Combinatie van eikenhout met witgelakt MDF. 160 cm met LED-verlichting 999,-

200 cm met LED-verlichting 1199,- |  240 cm met LED-verlichting 1399,- (afgebeeld)

1399,-

vanaf 

379,- 

FAU T E U I L “ B U E N O”
Stel zelf samen in uni- of duo stoffering. Frame in hout (keuze uit 3 kleuren),

RVS of zwart metaal. In stof vanaf 379,-

X X L LO U N G E 
“ U R B A N ”

_________________________

In stof vanaf 

 2697,- 
In stofgroep 2 2847,-

(afgebeeld)

W W W . X O O O N . C O M

onderdeel
van een
collectie

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken
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in veel
stof- en

ledersoorten
breedte
220 cm

in vele
opstell ingen

leverbaar

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

180º

onderdeel
van een
collectie

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

D R E S S O I R H O O G “G L A S GOW ” 
113 cm breed x 110,5 cm hoog, met metalen frame 499,-

S TO E L “A I D E N ” 
In stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra,  

handgreep en zwart metalen draadframe.

In 3 kleuren 179,-

D R A A I B A R E B A R S TO E L “A I D E N ”
Met zwart metalen draadframe 

In 3 kleurencombinaties 179,-

S TO E L “A I D E N ” 
Met handgreep  

en zwart metalen draadframe.

In 3 kleuren 179,-

H I G H B OA R D “G L A S GOW ”
115 cm breed. 

Met LED-verlichting 1199,-

S O FA “ TA L I S M A N ”
2,5-zits met verstelbare hoofdsteunen

In stof vanaf 999,-

1199,-

179,-
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U I T S C H U I F TA F E L 
“G L A S GOW ”

_________________________

180 + (2 x 40 cm) x 90 cm

Blad keramiek op glas, marmerlook  

1399,-

in veel
stof- en  

ledersoorten
breedte
274 cm

in vele
elementen
leverbaar

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

179,-

D R A A I B A R E B A R S TO E L “A I D E N ”
Met zwart metalen draadframe 

In 3 kleurencombinaties 179,-

D E S I G N H O E K S O FA “ L I M A”
Bestaande uit 3 elementen, in stof vanaf 1897,-

In microleder Corsica (stofgroep 15) 2397,- (zoals afgebeeld)

vanaf 

1879,- 

W W W . X O O O N . C O M

L A A T  J E

I N S P I R E R E N

D O O R  X O O O N
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vind rust in 
je eigen huis 

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen

01. hoeksalon in stof met zitcomfort ‘koudschuim’, exclusief sierkussens (301x286) vanaf 1.579,-

dit hoeksalon stel je zelf samen naar Wens. 
Met drie opties qua zitcomfort en een brede 
keuze aan stof- en microlederkwaliteiten in 
tal van kleuren heb jij straks echt een salon 
op jouw maat. Als finishing touch kun je 
kiezen uit een aantal sierkussens in bijpas-
sende of juist contrasterende kleuren. Ook 
qua poten valt er genoeg te kiezen. ga je 
voor hout of metaal, zwart of chroom of een 
hoge of lage poot? tevens heb je de keuze 
uit een gewone of Engelse stiknaad.

Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos! 
Onze verkoopadviseurs helpen je graag met 
het samenstellen van jouw salon op maat.

stappenplan
1. kies je model en/of uivoering

2. kies je type arm

3. kies je zitcomfort

4. kies je poot

5. kies je stof of leder

02. 3-zit  in microleder met zitcomfort ‘standaard‘ exclusief sierkussens (b 235 cm) vanaf 999,-

01. HOEKSALOn
vanaf 1.579,-

02

48 49



nieuWe 
collectie

Dit elementensalon stel je samen zoals 
je maar wilt. De extra brede zitelementen 

zorgen voor een gezellig, knus gevoel.  
De afgeronde vorm van de longchair 

geeft het salon een uniek karakter.

Zalig wegzakken na een lange dag 
of een gezellige gezinsavond? 
Een salon vormt het hart van je 

woning en mag gezien 
worden!

gezelligheid troef

02

  02. 3,5-zit met longchair in stof (171x79x89) vanaf 2.899,- 03. uitgebreid hoeksalon in stof zoals afgebeeld vanaf 4.235,-

01. HOEKSALOn
vanaf 4.199,-

01. hoeksalon met afgeronde longchair in stof (182x457x277) vanaf 4.199,-

03. HOEKSALOn
vanaf 4.235,-Verschillende 

stoffen 
Verschillende 
opstellingen
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industrial 
glam
Een jong koppel koos ervoor om een oude 
meubelfabriek volledig om te bouwen tot een 
moderne woning met industrieel karakter. Door te 
kiezen voor elegante meubelen met warm karakter 
komt de ruimte volledig tot zijn recht. Industrieel 
design met een eigen twist!

52

Een heerlijk hoeksalon waar je jarenlang van zal 
genieten. Modern design met dunne pootjes en 
afgewerkt tot in de puntjes. Dit hoeksalon met 
brede longchair is perfect om ’s avonds gezellig 
met z’n tweetjes in weg te zakken.

afgewerkt 
tot in de 
puntjes

01. 3-ZIt met longchair 
vanaf 2.645,-

01. 3-zit met longchair in stof (304x70x94/172) vanaf 2.645,- 02. fauteuil in leder (89x70x94) vanaf 1.145,-
03. modulaire salontafel (extra leggers apart verkrijgbaar) (120x35x70) 489,-

02

03

HAngLAMP

155,-

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen
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03

01

02

04

Eenvoudig 
uitschuifsysteem

ArchitecturAAl        
De combinatie van degelijk vakmanschap 
en het gebruik van authentieke materialen 
zoals eikenhout en glas met keramiek, in 
combinatie met de strakke architecturale 
vormgeving,resulteert in een sterke 
meubelcollectie met internationale 
allures. 

MAAtwerk
Elk order wordt op maat gemaakt. 
Staande of hangende dressoirs, in fineer 
of in een rAL-lakkleur naar keuze, met 
open of gesloten vakken. Alles is mogelijk: 
u kan ook uw eigen interieurstukken 
tot op de centimeter laten uittekenen: 
dat is de gecombineerde sterkte van 
onze vakmannen en onze 
interieurstylisten! 

maatWerk
keramiek of fineer

stapelbaar barstoel

De Pamp collectie is zeer 
uitgebreid met één constante 

een elegante lichte lijn en 
kenmerkende opening 

onderaan de rug.

“PAMP, 
EEn COLLECtIE 
In HEt tEKEn 

VAn DE 
VEELZIJDIgHEID”

maatWerk 
mogelijk
tot op de cm

01. hoge kast met 6 deuren (160x181x47) 2.165,- 02. dressoir met 4 lades en 4 deuren, met bovenblad in keramiek (265 x 80 x 47) 2.529,- 
03. eettafel met keramieken tafelblad (204x75x100) 1.589,- / uitsChuifbare eettafel met keramieken tafelblad (204/264x75x100) 2.295,- 04. stoel in leder vanaf 315,- 05. stapelbare stoel ‘Pamp’ in leder vanaf 339,- 06. barstoel ‘Pamp’ in leder vanaf 345,-

04. stoel 
vanaf 315,-

05. stoel 
vanaf 339,-

06. barstoel 
vanaf 345,-
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01. ovale eettafel in massief hout (240x120) 2.195,- 02. wandkast (177x114x48) 1.399,- 03. dressoir (235x82x48) 1.349,-
04. tv-wand combinatie (exclusief wandpaneel en inbouwhaard) 1.765,- 

05. verlengtafel (200/250x98) 1.535,- 06. vitrinekast (144x177x48) 1.735,-

tijd 
voor 
elkaar!

Optioneel: 
elektrische haard 
als uniek detail

Dit woonprogramma zet je volledig 
naar je hand! Stoer en degelijk 

design van de hoogste 
kwaliteit.

de mogelijkheden 
zijn eindeloos

aan het achterpaneel met led-verlichting 
maak je zelf je eigen compositie met hangkasten.

02

03

05

06

04

01. EEttAfEL

2.195,-
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elegant afgerond
Deze moderne wooncollectie heeft enkele 

unieke eigenschappen. Zo kan je kiezen voor 
kastfronten in stoffen bekleding. Deze stof 

werd gemaakt van gerecycleerde PEt-
flessen, een milieubewuste keuze. 
De stof is vuilafstotend en geschikt 

voor intensief gebruik.

uniek
in zijn soort

Stoffen
bekleding Modern en licht design met 

hoge pootjes. Dit hoeksalon 
is een echte blikvanger 

in je woonkamer!

tijdloos ontWerp

nauWkeurig gevormd
Elk stuk in deze wooncollectie is net zo 
aangenaam om aan te raken, als om te 
zien. Afgeronde hoeken en gebogen 
lijnen bepalen het karakter van deze 
collectie. Als bonus zijn de zachte 
randen erg kindvriendelijk. 

01. tv-meubel met opbergkast combinatie (307x178x47) vanaf 2.669,- 02. salontafel met 2 laden (140x65x35) 1.349,- 03. dressoir met deuren in stof (243x82x47) 2.349,- 04. hoeksalon in stof (215x371x166) vanaf 2.149,-

01

03

02

04. HOEKSALOn

2.149,-

58

Verschillende 
stoffen 

Verschillende 
opstellingen
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Het strakke design 
maakt deze collectie 
een échte tijdloze 
klassieker. Het design 
werd zo eenvoudig 
en puur mogelijk 
gehouden met een 
luchtig lijnenspel. 

In onze decoratie-afdeling vind 
je tal van woonaccessoires

backto 
basics

Deze collectie wordt gekenmerkt 
door het gebruik van ultrafijne 

metalen omrandingen. De combinatie 
met hout zorgt voor een uniek 
samenspel. Afgewerkt tot in de 
 puntjes voor een gedetailleerd, 

verfijnd resultaat.

elegant design

01. kast met 6 deuren en 3 laden (199x155x47) 2.615,- 02. bureau (140X77X60) 999,- 03. stoel 229,- 04. tv-meubel met open rek (332x40/175x47) 2.915,- 05. hangrek (65X65X25) 549,-

04

01. KASt

2.615,-

05

03

02. BurEAu

999,-
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02. StOEL

299,-

01

Van l tot xxl

03

deze eettafel tover je letterlijk 
in een handomdraai om tot een 

tafel voor 4 personen extra dankzij het 
hoogtechnologisch verleng-

mechanisme dat het verlengblad 
netjes binnenin verbergt. het metalen 
onderstel van de tafel heeft een uniek 

design en is beschikbaar in 
wit of zwart

het programma is beschikbaar 
in 6 fineerkleuren: Silk White Wash, 
silk natural, silk grey, silk Brown, 

silk Black, silk Lava

01

01. eettafel met zwart metalen onderstel (180x100) 1.455,- 02. stoel in stof 299,- 03. verlengtafel (155/255x100) 2.265,-  04. tv-wandCombinatie (241x145) 2.839,- 05. kast met 4 deuren en 1 lade (121x168x46) 1.355,-

elegantie 
& design

Accentkleur
beschikbaar in:
eikenhout, zwart 
glas,taupe glas 

of wit glas.

O5

04Combineer naar 
hartenlust

Stel zelf je ideale wand of 
kast samen voor je interieur 
met deze wooncollectie. 
Er zijn tal van mogelijkheden 
beschikbaar waarmee je 
ieder meubel volledig 
naar je hand zet. 
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laat je 
verrassen

Een minimalistisch vormgegeven 
collectie met ruimte voor 

personalisering. Creëer zelf 
het interieur van

je dromen.

indrukWekkend 
design

uitblinker

Minimalistisch design met 
talrijke customizing opties. 
Mix en match de gekozen 

houtkleur met de kleur van 
de lades en metalen insert. 
Dit woonprogramma speelt 

met de combinatie van 
materialen en afwerkingen. 

01. dressoir op pootjes (265x80x47) 2.625,- 02. bureau (140x60) 1.579,- 03. stoel 239,- 04. eettafel (200x100) 1.505,- 05. stoel 239,- 06. hoge kast (62x184x47) 969,- 07. hoge kast op pootjes (122x151x47) 1.809,-

02

03

04

06

07

05. StOEL

239,-

01. DrESSOIr

2.625,-

tAfELLAMP

79,-
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Tal van 
kleurmogelijkheden

03. SALOntAfEL

1.806,-

01. hangkast (442x138x30) 3.956,- 02. dressoir (408x73x47) 3.844,- 03. salontafel (98x38x100) 1.806,-
04. eettafel (198x98) vanaf 1.045,- 05. dressoir met 4 deuren en nis (223x86x47) vanaf 2.169,- 

06. dressoir met 3 deuren en 4 laden (223x86x47) vanaf 2272,- 07. salontafel (112x57x38) vanaf 1.211,

02. DrESSOIr

3.844,-

100% design
100% belgisch

configureer je meubelen 
in ons verkooppunt

Om het zeer visueel 
te maken, hebben we 

samen met Furnplan een 
configuratiesoftware 

ontwikkeld om je 
droommeubel samen 

te stellen.

combineer  eindeloos
PersOnaLiseer uw 

meuBeL DOOr een mOOie 
cOmBinaTie Te maken meT 

De Diverse eLemenTen

Deurfronten, ladefronten, open vakken, 

zijkanten, tabletten, boekenplanken, 

tafels en salontafels worden in diverse 

materialen geproduceerd. De verschillen-

de afwerkingsmogelijkheden kan je per 

producttype in het overzicht terug-

vinden. De mogelijkheden zijn 

quasi eindeloos.

Eigentijds, modern, modulair. Een authentiek 
woonprogramma waarbij jij beslist hoe je 
meubel eruitziet. Met deze modulaire collectie 
combineer je naar hartenlust: 8 houttinten, 
4 kleuren gepoederlakte mdf, op pootjes 
of hangend, … Jij bepaalt!

bepaal je look
01. HAngKASt

3.956,-

04. EEttAfEL
vanaf 1.045,-

05

06

07
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Verkrijgbaar 
met hoge of lage 
rug, vaste of 
afneembare hoes. 
Beschikbaar in tal 
van verschillende 
kleuren, in stof 
en leder. De stoel 
alanis is een tijd-
loze klassieker.

comfortabel, 
tijdloos en perfect 

uitgewerkte details, 
dat is de pure 

stoel.

stoel Alanis in stof met houten poten 
vanaf 162,- / in leder vanaf 295,-

stoel Pure in stof of kunstleder 
met houten poten vanaf 169,-

tafel Eclipse is een tafelconcept met afgeronde lijnen 
en een lichtvoetig onderstel van hout en metaal. Een 

luchtig, eigentijds resultaat met de nodige finesse.

uniek
tafelconcept

Beschikbaar in 
4 tinten!

01

01. ronde eettafel in massief hout (ø135 cm) vanaf 1.105,- 02. reChthoekige eettafel in massief hout (200x100) vanaf 1.205,-

01

02

Eenvoud, 
minimalisme, 
lichtheid. Een 

eettafel met 
extreem dun 

blad, verkrijgbaar 
in massief hout 
of in multiplex 
met eiken- of 
beukenfineer. 

een moderne tafelcollectie die - zoals de volledige 
Mobitec collectie - erg flexibel is. Combineer 

massief hout met keramiek en kies voor coatings 
met nanobehandeling voor een krasbestendig 

en uiterst hygiënisch resultaat…

02. EEttAfEL

1.205,-
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Een mooi servies 
als finishing touch...

70 71

strakke
lijnen

tafelconcept 
class

Dit tafelconcept werd ontworpen 
door Dekimpe, een Belgisch 

familiebedrijf dat is uitgegroeid 
tot een vaste waarde in de 

meubelsector. 

vaste Waarde

Een eettafel met tafelblad 
in glas of keramiek, beschikbaar 
in tal van verschillende afmetingen. 
Zoals zijn naam het al zegt, deze 
eettafel straalt klasse uit. 
Personaliseer naar wens!

verschillende
afmetingen

beschikbaar

Het zit ‘m in de details

01. eettafel met blad in glas (220x100) vanaf 1.375,- 02. eettafel met blad in keramiek (220x100) vanaf 2.059,-

01. EEttAfEL
vanaf 1.375,-

02. EEttAfEL
vanaf 2.059,-
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04

02

Els creëerde een wonderlijke mix tussen oud en nieuw 
in haar woning. De authentieke elementen van het 
herenhuis bleven behouden, zoals de marmeren schouw 
en het sierlijk lijstwerk. Het lederen salon, de eiken-
houten boekenkast en eettafel met keramieken blad 
passen perfect in dit plaatje. Hoogwaardige materialen, 
oog voor detail en een mooie samenhang…

een modern
herenhuis

01. boekenkast met 3 deuren en 2 laden onderaan (237x217x45) 2.795,-
02. eettafel met tafelblad in keramiek (200x100) vanaf 1.449,- 03. stoel in softyl 79,- 04. hoeksalon in leder met verstelbare hoofdsteunen en één relax (269x73/97x108/240) vanaf 3.659,-

02. EEttAfEL
vanaf 1.449,-

04. HOEKSALOn
vanaf 3.659,-

03. StOEL

79,-

Een sterk staaltje design. 
Het keramieken tafelblad dat 
lijkt te zweven. Ook het verleng 
mechanisme van deze eettafel 
kent geen grenzen. 

Roze tinten zijn helemaal hip!
Ontdek ons ruim aanbod in de showroom.

Verschillende 
leders

Verschillende 
opstellingen
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04. hoeksalon in leder met verstelbare rugleuningen (284x242) vanaf 4.725,- 05. hoeksalon in leder met verstelbare hoofdsteunen 
(293x77/97x109/231) vanaf 2.829,- 06. hoeksalon in leder met verstelbare hoofdsteunen (286x73/98x253) vanaf 3.445,-

75

Zuiderse looks, 
heerlijke comfort
functies en prachtig 
ingekleurde leders. 
Italianen zijn levens-
genieters met een 
goede smaak en 
met gevoel voor 
tijdloze schoonheid. 

italiaans
design 

elegant &
comfortabel

Design en comfort gaan perfect 
samen. De relaxfuncties laten 

je optimaal genieten

Door de zitdiepte-verstelling 
maak je van één zitplaats een 

heerlijke diepe longchair.

01. 3-zit met longchair in leder (302x100x101/161) vanaf 2.795,- 02. hoeksalon in leder met zitdiepte-verstelling (316x88x112x229) vanaf 4.469,- 
03. hoeksalon in leder met verstelbare hoofdsteunen (285x73/97x106x229) vanaf 2.635,-

02 03 05 06

01. 3-ZIt met longchair
vanaf 2.795,-

04. HOEKSALOn
vanaf 4.725,-

Verschillende 
leders

Verschillende 
opstellingen
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02

kings of
comfort
Heerlijk wegzakken in deze stijlvolle comfortsalons
met tal van relaxmogelijkheden.

01. 3-zit in leder (216x98x101) vanaf 1.265,- 02. 3-zit in leder met 2 elektrische relaxen (216x98x101) vanaf 1.795,- 

01. 3-ZIt
vanaf 1.265,-

Verschillende 
leders

Verschillende 
opstellingen
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Wist je dat je bij Odrada Interieur ook 
een uitgebreid aanbod aan levensechte 

kunstplanten te vinden is? Geef je interieur 
een boost, zonder zorgen!



uniek 
karakter
Het verschil zit ‘m in de details

Dit modulair salon met vintage uitstraling heeft enkele unieke 
eigenschappen. Deze 4-zit met poef kan je in enkele tellen 
omtoveren tot een volwaardig hoeksalon of salon met 
longchair. Met extra elementen zoals een losse zitarm of 
lederen tijdschriftenhouder maak je jouw salon compleet.

01. 5-ZIt 
vanaf 1.645,-

01. 5-zit in stof met één arm (350x88x88) vanaf 1.645,- 02. hoCker (88x88) vanaf 369,-
03. 2-motorisChe relaxfauteuil in leder (68x110x88) vanaf 1.499,- 

02

03. rELAXfAutEuIL
vanaf 1.499,-

Heerlijk zitcomfort, tal van 
relaxmogelijkheden en design 

dat je versteld doet staan.

comfort 
& stijl

03. 3-zit in stof (203x105x93) vanaf 1.395,- 04. 3-zit in leder met 1 elektrische relax (224x92x105) vanaf 2.705,-

03. 3-ZIt
vanaf 1.395,-

04. 3-ZIt
vanaf 2.705,-

Dikke, royale leders en twee 
motorige relaxfuncties zorgen voor 

een ongezien zitcomfort.
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Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



modern & modulair
Deze eigentijdse collectie geeft je eindeloos veel mogelijkheden. Met deze 
modulaire kastencollectie stel je zelf je meubel samen. Kies uit 12 kleuren in lak 
of mat, of uit één van 8 houttinten. Kies je eigen indeling en speel met tal van 
modules, open vakken, kleuren en verlichting. Een collectie speciaal voor jou!

nieuWe collectie! 
Deze collectie bezorgt je 
design en kwaliteit aan 
eerlijke prijzen. Een per-
soonlijke oplossing met 
eindeloze mogelijkheden. 

Kies uit 12 kleuren in lak of mat, 
of uit één van 8 houttinten.
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kies een van de vele uitvoeringen

kies je indeling

kies uit diverse bovenlijsten, plinten en deuren en bepaal het uiterlijk van je meubel

kies uit de vele handgrepen

kies je kleur in lak of olie

kies je maat

in 6 stappen 
je eigen 

kast!

1

2

3

4

5

6

maatWerk 
in massief hout
van klassiek tot modern

Of je nu op zoek bent naar een unieke barkast, een 
leuk dressoir of een tafel met speciale afmetingen, 
wij hebben voor u steeds de oplossing op maat.  
Met dit uitgebreide woonprogramma kan je alle 
kanten uit. Kies één van de vele uitvoeringen, bepaal 
waar de deurtjes en de schuifjes komen te zitten en 
zet het meubel vervolgens compleet naar je hand. 
Door de uitgebreide keuze aan diverse boven-
lijsten, onderplinten, handgrepen en deuren 
krijg je telkens weer een totaal andere look. 
We hebben een demo-meubel in de 
toonzaal staan. Kom je eigen ontwerp 
maken, of vraag onze adviseur 
naar de vele mogelijkheden.

Wist je dat wij ook massieve meubelen op maat maakten?
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italiaanse 
klasse

Een ruim hoeksalon met relaxmogelijkheden. 
Het salon is bekleed in Italiaans leder van top-
kwaliteit. Kies uit tal van opstellingen en verschil-
lende kleuren leder voor een persoonlijk resultaat. 
Klassevol design waar je heerlijk in tot rust komt.

Mogelijk met 
uitschuifbare longchair!

01. hoeksalon in leder met één elektrische relax en uitschuifbare longchair (302x384) vanaf 4.155,- 

84 85

Verschillende 
leders

Verschillende 
opstellingen



stoel
380,-

stoel
398,-

loungestoel
480,-

stoel
375,-

stoel
398,-

stoel
398,-

stoel
320,-

stoel
380,-stoel

295,-

nieuW

klassiekers
heruitgevonden

Elegant design met een verrassend 
moderne touch. Een duurzame 

collectie opgebouwd uit natuurlijke 
materialen, met oog voor het 

milieu.

tijdloos
ontWerp

Vincent Sheppard 
staat gekend om 
zijn designs, waarbij 
klassieke vormen en 
materialen gecom-
bineerd worden 
tot een trendy, 
hedendaagse 
collectie. 

01. stoel 380,- 02. eettafel in massief hout (200x100) 2.190,-

02. EEttAfEL

2.190,-

01

alle 
stoelen zijn in 

meerdere kleuren 
beschikbaar
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pluk
de dag!

Brent (38) en Marjolein (33), de 
eigenaars van deze gerenoveerde 
hoeve, hebben de perfecte mix 
tussen oud en nieuw gevonden. 
De authentieke steunbalken 
gecombineerd met moderne 
elementen zorgen voor een 
prachtig resultaat. Precies 
wat ze wilden! Het koppel koos 
voor landelijke meubelen met 
elegante afwerking. Deze collectie van 
Belgische makelij is enorm uitgebreid 
en wordt op maat gemaakt door ervaren 
vakmannen. Het resultaat mag er zijn!

Woonreportage

tHuIS BIJ BrEnt & MArJOLEIn

De eettafel 
is beschikbaar met een

slim uitschuifmechanisme

02

04
06

07

01. eettafel (200x100) 1.025,- / verlengtafel (200/260x100) 1.415,- 02. armstoel 360,- 03. stoel 310,- 
04. vitrinekast (excl. verlichting) (136x221x49) 2.585,- 05. dressoir met 4 deuren en 2 laden (249x90x49) 2.065,- 06. salontafel (120x70) 665,- 07. tv-meubel (160x55x40) 1.495,- 

05. DrESSOIr

2.065,-

03. StOEL

310,-

01
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01. uitgebreid hoeksalon in leder vanaf 5.155,- 02. 3-zit in leder (202x109x93) vanaf 2.135,- 03. 3-zit in leder (222x98x95) vanaf 2.145,- 
04. 3-zit in stof vanaf 1.645,- 05. 3-zit in leder (220x108x91) vanaf 2.399,-

Een uitgebreid hoeksalon met ruimte 
voor bezoek. Heerlijk comfortabel 
met tal van relaxmogelijkheden. 

Zoals een uitschuifbare 
longchair, zalig toch?!

aan ruimte geen 
gebrek

zalig zitten

Dit comfortsalon heeft een 
hedendaags karakter dankzij 

de knusse zitkussens en 
lagere rug. Een geslaagde 
combinatie tussen comfort 

en design.

06. 2,5-zit met longchair in leder (262x95x93/163) vanaf 3.475,-

02

03

04

05

01. HOEKSALOn
vanaf 5.155,-

06. 2,5-ZIt 
met longchair

vanaf 3.475,-
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Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen

Verschillende 
stoffen & leders

Verschillende 
opstellingen



93

relaxen  
maar Op zoek naar een relax? Onze interieuradviseurs 

helpen je bij het maken van de juiste keuze. 
Wist je bijvoorbeeld dat relaxfauteuils vaak in 

verschillende maten beschikbaar zijn, tot wel XL? 
En dat er verschillende hulpmiddelen mogelijk 

zijn? Zoals een powerlift die helpt bij het 
rechtstaan of een trolleyfunctie 

waarmee je de fauteuil 
makkelijk verplaatst.

comfort is 
er voor iedereen

uitgebreid genieten van al de comfortfuncties die mogelijk 
zijn bij een relax. Elektrisch of manueel verstelbaar, hoge 
of lage rug, verstelbaar hoofdgedeelte,... kom eens langs 
om de mogelijkheden te bekijken en te proberen.

01

04

02

05

03

06

01. relaxfauteuil in leder 2-motorisch met powerlift (83x113x82) vanaf 1.449,- 02. relaxfauteuil in leder 2-motorisch vanaf 1.399,- 
03. relaxfauteuil in leder 2-motorisch met batterij (75x115x90) vanaf 1.835,- 04. relaxfauteuil in leder 2-motorisch vanaf 1.849,-

05. relaxfauteuil in leder 2-motorisch met powerlift (80x116x90) vanaf 1.665,- 06. relaxfauteuil in leder 2-motorisch vanaf 1.259,- 

01. rELAX

1.535,-
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Verschillende 
stoffen & leders



01. HOEKSALOn
vanaf

 5.715,-

01. hoeksalon in leder (404x79/98x105/169/327) vanaf 5.715,- 

comfort verzekerd
een heerlijk comfortsalon met verstelbare hoofdsteunen 

en tal van relaxmogelijkheden. een tijdloze klassieker 

waarvan het zitcomfort je versteld doet staan. 

Dit ruim hoeksalon combineert eigentijds 

design met een zalig zitcomfort.

comfort verzekerd
een heerlijk comfortsalon met verstelbare hoofdsteunen 

en tal van relaxmogelijkheden. een tijdloze klassieker 

waarvan het zitcomfort je versteld doet staan. 

Dit ruim hoeksalon combineert eigentijds 

design met een zalig zitcomfort.
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Verschillende 
leders

Verschillende 
opstellingen







prachtig
vormgegeven
relaxfauteuils waar design en comfort hand in 
hand gaan. Kom helemaal tot rust in de relax 
van je dromen. Kwalitatief, duurzaam en met 
tal van customizing mogelijkheden.

heerlijk 
tot rust komen
 na een lange 

dag

01. rELAXfAutEuIL
vanaf 2.235,-

01. relaxfauteuil 3-motorisch (75x116x78) vanaf 2.235,-

100 101

Verschillende 
stoffen & leders



belgische bodem
De “Wire” collectie is 
geniaal in zijn eenvoud. 
Het luchtige “Wire” 
concept kwam tot stand 
door gebruik van fijne 
inox-draden. Krachtig, 
veelzijdig design van 
de beste kwaliteit.

Kies uit tal van materiaal- 
en kleurmogelijkheden 

van

JoLi is een 100% BeLgisch design Merk. Ze produceren 
tafelS, Stoelen en kaSten van topkWaliteit.

01

04 05 06

01. reChthoekige eettafel met keramieken blad (300x100) vanaf 3.885,- 02. armstoel in kunstleder 449,- 03. stoel in kunstleder 409,-

02. ArMStOEL

449,- 03. StOEL

409,-

06

xeramiCa® 
tafelbladen van Joli 
hebben tal van voor-
delen. Ze zijn volledig 
krasvrij, 100% uV besten-
dig en onzichtbaar voor 
stof en vette vingers. 
Verder zijn ze ideaal voor 
zowel indoor als outdoor 
gebruik.

102 103

made 
in belgium

04. barstoel 475,- 05. armstoel 429,- 06. loungestoel 489,- 



104 105

Degelijk slaapcomfort is meer dan 

ooit belangrijk, en dat weten we bij 

Odrada interieur. een goede nachtrust na 

een bewogen, stressvolle dag haalt je er 

weer helemaal bovenop. Daarom vind 

je bij ons de beste merken voor een 

kwaliteitsvolle boxspring, matras of 

slaapkamer. voortaan slaap jij op wolkjes!

slapen
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02. BEDBAnK
vanaf 1.995,-

03. BEDBAnK
vanaf 1.975,-

01. bedbank in stof met opbergruimte in de armen (216x90x114/210) vanaf 1.499,- 02. bedbank met longchair in stof (269x87x98/178/217) vanaf 1.995,- 
03. bedbank in lederlook (182x89x97/217) 1.975,- / in leder (182x89x97/217) vanaf 2.475,- 04. bedbank in stof (187x89x101/215) 999,-

 / in leder (187x89x101/215) vanaf 1.495

multi-
functioneel 
mooi

Een zetelbed is 
erg praktisch, bijvoor-

beeld als je weinig ruimte 
hebt of vaak logees over 

de vloer krijgt. In een mum 
van tijd maak je van je 
zetel een volwaardig

bed!

Met ongezien veel opties: leder, 
stof, elektrisch, … Het kan allemaal! 

Al deze zetelbedden zijn bovendien 
steeds uitgerust met een 

comfortabele matras. 
Je gasten zullen je 

dankbaar zijn! 

bedbank: 
makkelijk toch?!

01. BEDBAnK
vanaf 1.499,-

04. BEDBAnK

999,-
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helemaal
hygge

01. BED 

805,- 02. nACHtKAStJE 
265,-

01. bed (excl. matras en lattenbodem) (180x200) 805,- 02. naChtkastje (52x45x37) 265,- 03. kleerkast met 6 deuren (311x224x62) 2.825,-

03. KLEErKASt

2.825,-

hygge - de Deense term die 
momenten van gezelligheid en 
knusheid omschrijft - is hier zeker 
van toepassing. Zalig zorgeloos 
ontwaken in deze Scandinavisch 
geïnspireerde slaapkamer.
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01. kleerkast (228x221x70) 985,- 02. bed (exclusief matras en lattenbodem) (180x200) 409,- 03. naChtkastje (47x51x41) 179,- 

landelijk
karakter Een slaapkamer met een sprekend karakter. 

robuuste vormen, natuurlijke houtkleur en 
landelijke accenten. Iets voor jou?

03. nACHtKAStJE

179,-

04. COMMODE

329,-
Slaapkamers vind je 
bij ons in tal van stijlen. 
Voor ieder wat wils, 
toch? De juiste slaap-
kamer is er één waar 
je tot rust komt na een 
lange dag, waar je 
kan genieten van een 
welverdiende nachtrust.

04. Commode (130x78x41) 329,- 05. bed (exclusief matras en lattenbodem)(180x200) 279,- 06. naChtkastje met 1 deur en 1 lade (53x68x46) 149,- 
07. kleerkast met 4 deuren (212x212x61) 715,- 08. Commode met 2 deuren en 2 lades (119x88x50) 269,- 09. spiegel (67x97x20) 69,-

05

06

07

08

09

02. BED

409,-

01. KLEErKASt

985,-
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één collectie
veel mogelijkheden
Een bed dat je volledig zelf samenstelt. Kies uit tal van kleuren, 
pootjes en hoofdborden. Een eigentijdse collectie van Duitse bodem.

Keuze uit 4 verschillende hoofdborden

Kies uit 
5 soorten poten kies uit 

4 verschillende 
hoofdborden

 02

02. bed met hoofdbord in lederlook en metalen pootjes (180x200) 745,- 01. bed met design hoofdbord en bedlade (180x200) 705,- 

01. BED

705,-

tal van 
combinatie-

mogelijkheden 
zorgen steeds 

opnieuw voor een 
gepersonaliseerd 

resultaat



loft gevoel
114 115

Ook beschikbaar met 
gestoffeerd hoofdbord

Een veelzijdig slaapkamerprogramma 
met industriële looks. Het bed met sta-
len sledevoet is een echte eyecatcher! 

Stel zelf je slaapkamer samen, 
het programma bestaat uit

vele elementen. 

kWaliteit 
van duitse bodem

beschikbaar in tal 
van uitvoeringen

01. Commode (120x89x43) 709,- 02. naChtkastje (60x68x43) 357,- 03. bed met sledevoet (exclusief verlichting en matras) (180x200) 517,- 
04. sChuifdeurkast met spiegel (exclusief verlichting) (290x221x67) 1.103,-

 05. sChuifdeurkast met deur in ‘raw steel’ (exclusief verlichting) (260x221x67) 956,- 06. Commode (120x89x43) 709,- 
07. ladekastje (40x48x43) 194,- 08. ladekastje met sledevoet (60x48x43) 210,-

03. BED

517,-

01. COMMODE

709,-

 05

 07

 06

 08

02

04. SCHuIfDEurKASt

1.103,-
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CABERNET - ImitatielederSYRAH - ImitatielederMERLOT

een goede 
nachtrust 

doet je 
herleven

Ook bedlinnen van 
topkwaliteit aanwezig 

in onze toonzaal

boxspring
vast (140x200) 

999,-

Ruime keuze 
aan stoffen en 

lederlooks 

stel zelf je 
boxspring samen

EEn boxspring voor iEdErs budgEt

Met dit boxspringconcept beslis je alles zelf! 
De afmetingen, vast of elektrisch, in stof of 

lederlook, aan jou de keuze. Een persoonlijke 
aanpak aan een voordelige prijs!

boxspring
vast (140x200) 

vanaf 1.025,-

boxspring
elektrisch (140x200)

vanaf 1.960,-

6 cm 12 cm

pootjes

H=90/105 cm
B=10 cm

H=105 cm
B=10 cm

H=105 cm
B=10 cm

Deco Twin Loro
(+10cm aan 
beide zijden)

(+10cm aan 
beide zijden)

(+10cm aan 
beide zijden)

hoofdbord

H=50 cm
D=40 cm
B=40 cm

H=50 cm
D=40 cm
B=40 cm

H=50 cm
D=40 cm
B=40 cm

Voetbank 

Bedkoffer

Draadloze 
afstandsbediening

Hocker 
deco

Hocker 
Flexa

Hocker 
como

Hout met glasplaat Met lade

accessoires



sleep
     tight

01. vaste boxspring 2-persoons excl. matras (180x200) vanaf 1.999,-
02. vaste boxspring 2-persoons excl. matras (180x200) vanaf 1.999,- 

/elektrisChe verstelbare boxspring tweepersoons excl. matras (2-motorisch)(180x200) vanaf 3.995,-

De zwevende 
nachttafel Fly, 
in eik of wengé

de “finesse” boxspring 
is zijn naam Waardig
Een ergonomisch verantwoorde boxspring 
waarbij ook aan design gedacht werd. 
Elegant ontwerp, ijzersterke stabiliteit en 
beschikbaar met verschilllende opties 
waarmee je jouw boxspring volledig kan 
personaliseren. De “finesse” is zowel vast 
als elektrisch verkrijgbaar, met tal van 
mogelijkheden. 

hedendaags, modern én belgisch
Deze kwalitatieve boxspring “fly” bezorgt je keer op 
keer een heerlijke nachtrust. Elegant design met keu-
ze uit tal van stoffen. Deze boxspring bestaat uit vele 
minipocketveren voor een ergonomisch comfort. 
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elektrisCh verstelbare boxspring 2-persoons incl. 7-zone pocketverenmatras (2-motorisch)(180x200) vanaf 3.098,-
vaste boxspring 2-persoons incl. 7-zone pocketverenmatras (180x200) vanaf 1.598,-

elektrisCh verstelbare boxspring (180x200) vanaf 2.295,-
vlakke boxspring (180x200) vanaf 1.295,-

Eén model, honderden variaties. Deze boxspring 
stel je zelf samen naargelang jouw behoeften en 
stijl. Vast of elektrisch, steeds tegen eerlijke prijzen. 

stel zelf je boxspring 
samen in 6 stappen
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exclusief ontWerp
helemaal jouW stijl

Voetbank 349,-
Stof of lederlook

Standaard topper

- 50 mm HR koudschuim
Meerprijs
- Topper Visco + 199,- 
- Topper Latex + 199,-
- Topper Visco split + 199,-
- Topper Latex split + 199,-

Hocker 99,- / met lade 249,-
opties

Lederlook Stof

11
0

cm

9
2c

m

3
2

1

Capiton

Naturel Grijs Taupe Bruin Antraciet Zwart

Brede keuze (6 stoffen + 3 lederlooks)
05. stof of lederlook01. vlak of elektrisch verstelbaar

Vlak: hoogte box: 18 cm of 27 cm
Elektrische box: 2-motorisch, hoogte 34 cm

Pocketspring decomatras (300 veren - 7 zones)  
met HR, visco of latex comfortlaag
2 Comfortlagen: met dubbeljersey-hoes
3 Comfortlagen: met hoes + topper in HR, visco of latex 

Breedte: 140, 160 of 180 cm
Lengte: 200 of 210 cm

- Vlak: hoogte 110 cm 
- Vlak: hoogte 92 cm  
- Gecapitonneerd (+ 99,-) 
Het hoofdbord steekt telkens 10 cm uit

02. 2 comfortlagen of 3 comfortlagen

03. kies de maat van de box

04. kies je hoofdbord
Optic

Eik Alu Wengé Zwart 

VintageTaupe

Blokpoten

Naturel Antraciet Zilver

2 x set poten
of 1 x set poten + 2 koppelpoten

06. kies je potenset

hoekpoten

elektrisch 
verstelbare boxspring

vanaf 3.098,-
vlakke boxspring
vanaf 1.598,-

elektrisch 
verstelbare boxspring

vanaf 2.295,-
vlakke boxspring
vanaf 1.295,-
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vlakke boxspring

1.990,-

3.490,-
ook elektrisch 
verkrijgbaar

Ontwikkeld en geproduceerd in België, 
slaapcomfort van de hoogste kwaliteit. Dat 

is Nox. Je voelt het verschil. Deze boxspring 
zorgt ervoor dat je voortaan op wolkjes 

slaapt. Ergonomisch comfort aan betaalbare 
prijs. Je geeft ‘m nooit meer af! De eerste generatie GELTEX® matrassen werd een groot succes dankzij zijn uitstekende 

ventilatie, drukverdeling en ondersteuning. Na jarenlange innovatie, lanceert Beka® 
nu de nieuwe generatie GELTEX®: de focus ligt meer dan ooit op duurzaamheid en een 
langere levensduur. Welke matras je ook kiest, de unieke, gepatenteerde GELTEX® 
technologie zorgt voor een heerlijk uitgerust gevoel, elke dag opnieuw. Zo wordt jouw 
bed, de beste plek ter wereld!

beka.be
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Luister naar uw rug, 
hij verdient het 
Lattofl ex Effect

Uw lichaam is de hele dag in de weer. Ook uw rug. 
Hij verdient dus een uitstekende nachtrust. Precies wat 
de bodems en matrassen van Lattofl ex u garanderen: 
een ongeziene kwaliteit die uw rug verwent. In combinatie 
met een actieve bodem, speelt een matras van Lattofl ex 
perfect in op uw lichaam. Zo voorkomt u rugklachten 
en geniet u van een heerlijk slaapcomfort ! 

LATEX NATURALPLUS

     facebook.com/Lattofl exBedding
www.lattofl ex.be

ontwerp dealer ad.indd   1 21/05/14   09:23

Met Choose&Snooze stel je zelf jouw ideale bed samen. 
Je kiest uit de beste boxspringcombinaties, matrassen en mogelijke afwerkingen. 
Zo maken we samen van jouw slaapkamer … de beste plek ter wereld.
Vraag info in je Beka® verkooppunt of kijk op www.beka.be

Het bed op de foto (180 x 200 cm): Box Cubic 25 + hoofdbord Oslo +
poten Wood Round Oak + matras Cosmopolitan mono. Adviesprijs € 1.999.
Adviesprijzen zijn in geen geval bindend voor de distributeur.
Prijs excl. bedlinnen, hoofdkussens, accessoires en andere.

ADVIESPRIJS
VAST € 1.999
ELEKTRISCH € 2.999

DE BESTE PLEK TER WERELD

HET BESTE BED TER WERELD, 
DAT STEL JE ZELF SAMEN

-  C H O OS E & S N O OZ E  -
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Omdat iedereen anders 
is en anders slaapt, 

bracht tempur© een 
collectie hoofdkussens 
uit met aandacht voor 

elk type slaper

139,-

139,-

169,-

129,-

boxspring
elektrisch (180x200)

vanaf 4.246,-

matras
(90x200)

vanaf 1.248,-

hemelse 
ondersteuning

De tEMPur© geschiedenis begon toen 
de nASA een drukabsorberend materiaal 

ontwikkelde om astronauten te beschermen 
en te ondersteunentijdens de lancering. Dit 
unieke materiaal ontwikkelde zich later tot 

tEMPur© het enige matras- en kussenmerk 
dat is erkend door de nASA en 

gecertificeerd door de 
Space foundation.

nasa
technologie

Sonata

Millenium

Ombracio

Original

tempur© matrassen passen 
zich perfect aan de contouren 
van uw lichaam aan en onder-
steunen u zodanig dat u zich 
gewichtloos voelt

10 jaar volledige 
garantie

Het unieke tempur© materiaal 
is zacht waar u het wenst en 

stevig waar u het nodig heeft.
Door de nieuwste technologie 
blijft de hoes cool en bevordert 

het de afvoer van overmatig 
vocht



eindeloze 
mogelijkheden

3 verschillende hoogtes

2 verschillende dieptes

4 verschillende breedtes

6 verschillende deuren 

7 verschillende grepen

8 verschillende kleuren        

Deze kastencollectie in eikfineer stel je samen op maat 
van jouw ruimte. De Belgische meubelfabrikant Mintjens 
brengt de oplossing met het Multidressing concept.  Dit 

slimme systeem creëert uw droomdressing in 6 stappen. 
Door een ruime keuze aan afmetingen, deuren, grepen 
en afwerkingen heb jij straks een wand- of inloopkast 

afgesteld op jouw eigen smaak en stijl! 

De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid.
Kortom, de totaaloplossing voor 

jouw garderobe!

een kast 
die (bij je) past

Nu ook beschikbaar 
met donker getinte 
glasdeuren voor een 

elegant effect!

in verschillende 
breedtes en hoogtes

verkrijgbaar

Wegens de uitgebreide mogelijkheden van deze collectie kan u voor prijzen 
en verdere informatie steeds terecht in onze toonzaal
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alles op 
de juiste plek
kastWanden, inloopkasten en interieuroplossingen op maat.

opeens is 
alles mogelijk…

u hoeft geen genoegen te nemen met meubels 

die nét niet passen en u hoeft ook geen dure 

interieurbouwer in te schakelen die vanuit het 

niets begint. De collecties van noteborn zijn in 

de basis ontworpen, ontwikkeld en ideaal op 

elkaar afgestemd door designers. 

vervolgens worden ze in hun  eigen 

fabriek voor u op maat gemaakt, 

voorzien van alle noteborn 

kwaliteitsgaranties.

maatWerk 
aan aantrekkelijke 

prijzen!

Desgewenst voorzien van 

verlichting, spiegels,

multimediavoorzieningen of 

een compleet kastinterieur 

van plafond tot vloer.

kleding opbergen is vaak niet het 

grootste probleem. veel mensen 

ergeren zich vooral aan alles wat 

er los en vast omheen slingert. 

van stropdassen tot manchet-

knopen,van sieraden tot, nou ja, 

nog meer sieraden. Hoe heerlijk 

zou het zijn als alles een vaste 

plek heeft?
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leef je uit

Romp en frontkleuren

Een kastenprogramma waar jij het voor 
het zeggen hebt. Deze enorm veel-

zijdige collectie is de ideale oplossing 
vormt voor het opbergen van al je spul-

len. De kasten van Duitse kwaliteit passen 
zich aan aan jouw ruimte: jij bepaalt 
onder andere de indeling, breedte, 

romp- en frontkleuren.
Ontdek ook 

ons uitgebreid 
assortiment aan 

dressoirs, nachtkast-
jes en tal van andere 

kleine opbergers

Ook de indeling van de kast bepaal je volledig zelf. 
Kies uit tal van handige toebehoren die het opbergen 

van bijvoorbeeld riemen, broeken en schoenen 
makkelijk maken.

Werkelijk alles 
is mogelijk
Kom langs in onze 
toonzaal en wij tonen 
je de mogelijkheden. 
Samen kiezen we de 
perfecte oplossing voor 
jouw ruimte. Makkelijk! 
En zo hoef jij je nooit 
meer zorgen te maken 
over een gebrek aan 
opbergruimte.

01 COMMODE

189,-

01. commode (100x80x42) vanaf 189,- 02 draaideurkast met 5 deuren (3 spiegeldeuren) (250x216x58) vanaf 515,-

02 KASt

515,-

03. kledingkast met 2 spiegeldeuren (150x216x58) vanaf 435,-

03 KASt

435,-
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200 cm150 cm 250 cm

300 cm 350 cm 400 cm

Verschillende fronten naargelang de breedtemaat. Hoogte 216 cm of 236 cm. greeplijst in aluminium of chroom.

01. SCHuIfDEurKASt
vanaf 605,-

01. sChuifdeurkast met spiegeldeur (250x216x68) vanaf 605,- 

functionaliteit 
in zijn mooiste vorm Schuifdeurkasten zijn de 

ideale manier om je kleding op 
te bergen in de slaapkamer. 
ze besparen ruimte en zijn 
erg functioneel. 
Deze kastencollectie toont ook 
nog eens erg elegant en je ont-
werpt je kast zoals je maar wilt. 
Een erg persoonlijk resultaat 
aan een betaalbare prijs!

schuifdeurkasten
van duitse kWaliteit

Even veelzijdig als jouw 
persoonlijke 

smaak.

02. assymetrische schuifdeurkast (200x216x68) vanaf 399,- 03. schuifdeurkast (200x216x68) vanaf 445,-

02. SCHuIfDEurKASt
vanaf 399,-

03. SCHuIfDEurKASt
vanaf 445,-
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losstaande varianten

De innovatieve opgedikte deur met 
opbergvakken combineert een uniek 
ontwerp met intelligente functionaliteit.

richt je kast in met de juiste accessoires.

Wegens de uitgebreide mogelijkheden van deze collectie kan u voor prijzen en verdere informatie steeds terecht in onze toonzaal

7 rompkleuren en 17 frontuitvoeringen / 2 binnendecoren / 4 kleuren van de bekleding

kasten

maatWerk 
voor thuis

draaideur
kasten
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droom
zacht

schuif- en draaideurkasten 
in verschillende hoogtes en breedtes
lak, mat of spiegeldeuren
accessoires zijn individueel planbaar, 
o.a. verlichting, legplanken, ladeblokken,…
8 corpus- en 17 frontkleuren

al je essentials 
stijlvol binnen 

handbereik

tip

rompkleuren extra rompkleuren binnendeCors

maatwerkmogelijkheden

sChuifdeuren in versChillende varianten

draaideuren in versChillende varianten

Geïntegreerde
verlichting

hoogtes
197/223/240 cm 
9 breedtematen voor zweefdeurkasten 
160/180/200/240/270/300/320/360/400cm
7 breedtematen voor draaideurkasten  
greeplijsten in verschillende kleuren 
binnendecors in 2 kleuren mogelijk

draai- en 
schuifdeur

kasten

Een kastensysteem 
om verliefd op te worden… Stijlvol, 

individueel, indrukwekkend. Dat is hoe 
je deze nieuwe collectie perfect 
omschrijft. Combineer zweef- en 

schuifdeuren voor een uiterst praktisch 
en stijlvol resultaat. Voeg open rekken 
toe of kies voor handige LED-verlich-

ting. Bepaal zelf de ideale binneninrich-
ting. Alles wat je maar 

wilt is mogelijk!

Wegens de uitgebreide mogelijkheden van deze collectie kan u voor prijzen en verdere informatie steeds terecht in onze toonzaal
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creëer zelf

je droomkast!
De ideale kast, dat is er één waar je het zelf voor het zeggen 
hebt. Zoals deze mediakast met een geïntegreerde ruimte 
voor een tv-scherm en tal van andere mogelijkheden. Ideaal 
voor wie houdt van films kijken in bed!

01.mediakast met LED-omranding (249x222x68) vanaf 2.125,-

01. MEDIAKASt
vanaf 2.125,-

glasfronten zijn 
stijlvol & duurzaam

tip

Romp & 
frontkleuren

Frontkleuren
in glas & spiegel

verschillende 
maten mogelijk

02. sChuifdeurkast met 3 deuren en frame met LED-verlichting (249x222x68) vanaf 1.135,- 
03. sChuifdeurkast met 3 glasdeuren en LED-verlichting (249x222x68) vanaf 1.295,-

02. KASt

 
vanaf 1.135,-

03. KASt

 
vanaf 1.295,-

Een maatkast 
samenstellen hoeft niet 

complex te zijn. Onze adviseurs 
kennen onze maatwerk kastsystemen 

tot in het fijnste detail en helpen u bij het 
selecteren van de ideale kast of dressing. 
Zo kan u zich concentreren op de kleur 

of de gewenste binnenindeling van jouw 
droomkast. neem zeker de afmetingen 

van uw kamer mee, zodat we 
u een oplossing op maat 

kunnen bieden.
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De leukste kinderkamers van 
topkwaliteit! Een plaats waar 

je kids tot rust kunnen komen na 
een dag heerlijk ravotten.

De leuke speeltenten in tal van 
thema’s zorgen ervoor dat je kind 

met plezier naar bed gaat!

de kamer
van je dromen!

01. hoogslaper met uitschuifbaar zetelbed (209x190x164) 625,- 02. halfhoogslaper (excl. tent) (209x114x105) 219,- 03. bed (90x200) 225,- 04. naChttafel 125,- 05. kast 2-deurs 605,-

01. HOOgSLAPEr

625,-
02. HALfHOOgSLAPEr

219,-

03

04

05
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de meest veelzijdi-
ge meubeltjes met 

tal van opties om te 
wpersonaliseren 

ga mee op 
avontuur
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je eigen stijl
Onze jeugdkamers zijn verrassend veelzijdig en kan je zelf 
samenstellen. Per programma zijn er tal van meubeltjes waarmee 
je de perfecte kamer creëert voor je kids.

14. BED

209,-

17. KLEErKASt

415,-
18. BOEKEnrEK

175,-

20. BurEAu

199,-

01. bed (exclusief matras en lattenbodem)(90x200) 255,- 02; naChtkastje (49x50x40) 95,- 03. bureau met ladeblok (129x76x68) 265,- 04. hangrek 
(61x25x25) 65,-05. kleerkast met 3 deuren (182x209x62) 655,- 06. boekenkast met 2 laden (69x209x46)  105,- 07. bed (exclusief matras en lattenbodem)

(90x200) 189,- 08. bedlade (199x214x95) 145,- 09. naChtkastje (53x68x46) 149,- 10. kleerkast met 2 deuren (121x212x61) 415,-11. Commode (119x88x50) 
269,- 12. bureau (138x75x67) 205,- 13. boekenkast (67x211x50) 305,

15. nACHtKAStJE

105,-

16. HAngKASt

155,-

22. BOEKEnrEK 

279,-

14. bed (exclusief matras en lattenbodem)(90x200) 209,- 15. naChtkastje op wieltjes (50x42x40) 105,- 16. hangkast (151x34x31) 155,- 
17. kleerkast met 2 deuren (101x203x58) 415,- 18. boekenrek smal (60x191x29) 175,- 19. lage kast met 1 deur (51x76x38) 105,- 

20. bureau (151x68) 199,- 21. ladenblok (51x61x40) 129,- 22. boekenrek breed (161x191x29) 279,- 

Praktisch ontwerp in een 
hedendaags jasje. De perfecte 

basis voor een slaapkamer waar 
je jarenlang van kan 

genieten. 

een goede basis 01
02

04

03

0506

07
08

09

10

11

12

13

19

21
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woondecoratie is de perfecte manier om een 

persoonlijke touch aan je interieur te geven. 

Bij Odrada vind je een wondermooie selectie aan 

woonaccessoires. van zachte kussens en vachtjes, 

tot sfeerverlichting en servies. kies uit de leukste 

merken van de beste kwaliteit. 

decoratie
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bijzettafel
499,-

velvet fauteuil
vanaf  599,-

opbergbakje
59,95

“gezellig en telkens nieuW” 
Door af te wisselen met decoratie en accessoires zorgt u 

telkens voor een nieuwe look in huis. Onze rivièra maison 

afdeling inspireert u graag met haar grote aanbod. 

Perfectly imperfect Het grootste deel van onze artikelen is 

‘handmade’. kleine oneffenheden benadrukken de authenti-

citeit van de producten, enig kleurverschil of een andere on-

effenheid zijn dan ook geen uitzondering. een knoest in een 

tafelblad of mondgeblazen glazen die enigszins in hoogte 

kunnen verschillen, maakt dat elk product een ‘pièce unique’ 

is. Dat noemen wij Perfectly imperfect.

bijzettafeltjes
met lampvoet

499,-

windlicht
69,95

wijnrek
149,-
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morning!
De Vandyck 
collectie bestaat 
uit luxueus 
beddengoed in 
de mooiste prints. 
Hiermee tover je 
je slaapkamer om 
tot een sfeervol 
plekje waar je 
zalig tot rust 
komt.

dekbed-
overtrek
vanaf 129,95

badjas
99,95

dekbedovertrek
vanaf 129,95

badjas
59,95

puur linnen
Zacht en ademend, linnen houdt je 

koel in de zomer en warm in de winter. 
Ontspannen en gezellig.

De linnenweefmethode van Kayori 
heeft de perfecte balans tussen 

weelderige textuur, duurzaamheid en 
knusse zachtheid waardoor je de hele 

dag in bed wilt blijven liggen.

DEKBED-
OVErtrEK

vanaf 99,95
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kledingrek
149,-

badmode!
Een heerlijk badkamer-

momentje beleven kan je 
helemaal ophelderen. Jezelf 
‘s ochtends klaarmaken voor 
een nieuwe dag of een zalig 

badje in het weekend… We 
spenderen heel wat tijd in 

de badkamer. Kies daarom 
voor stijlvolle accessoires 

die tegelijk praktisch zijn. Bij 
Odrada Interieur vind je de 

mooiste badkameraccessoi-
res van topmerken.

wasmand
vanaf  75,-

handdoek
27,50

afvalbak
vanaf  149,-

badmatten
vanaf  31,50

badjas
59,95

zeepbakje 
19,90

afvalemmertje
59,90
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aan tafel!
Een gezellig familiediner of een leuk feestje, aan 
de eettafel komen we met z’n allen samen. Bij 
Odrada vind je tal van serviezen, tafeldecoratie 
en handige keukentools waarmee je dit moment 
extra speciaal maakt. 

nieuw in onze winkel!

 Authenticiteit met een moderne twist

 Duurzaam en betaalbaar kookgerei
    

Minimalistische designs
    

Voor de complete kookervaring

schaaltje
11,95

glazen per 4
vanaf  19,95

theepot
vanaf  29,95

bestek 24-delig
99,95

klok
49,95

geurstokjes
vanaf  19,95
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finishing
touch

Landelijk, modern, industrieel, klassiek. 
Bij Odrada Interieur denken we aan 
iedereen. Ook voor cadeau-ideetjes 
kan je steeds bij ons langskomen. 

Laat je verrassen door onze 
decoratie-afdeling.

accessoires
naar jouW stijl

De mooiste woonacces-
soires, daar word je toch 
blij van… Maak je interieur 
compleet met enkele leuke 
kleuraccenten, een praktisch 
bijzettafeltje of een mooi 
kunstwerk aan de muur. 

set 2 vaasjes
vanaf  13,90

voorraad pot
14,45

bankje
54,90

deco schedel
49,90

‘elephants’
38,50

lamp
99,- bijzettafeltje

vanaf  125,-

lampvoet
109,-

fluffy hertje
18,90

deco plank
vanaf 15,90

poster in  lijst
175,-

tochthond
36,-
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op de p(r)oef
Poefjes, loungezeteltjes, vachten en 

huiden… Deze woonitems zorgen keer op 
keer voor een sfeervol resultaat. 

Ze maken je interieur compleet en 
zorgen voor een persoonlijke touch. 

Jij al gekozen?

sfeermakers

koeienhuid
vanaf 219,90

lounge poef
vanaf 599,-

schapenvacht
vanaf 49,-

ronde poef
vanaf 315,-

ronde poef
vanaf 255,-

vanaf

99,-



Verlichting zorgt voor gezelligheid, 
zeker wanneer je ’s avonds lekker met 
het gezin in de zetel zit. Vloerlampen, 

tafellampen, hanglampen, … 
Je vindt het bij 

Odrada Interieur.

sfeer
in huis

vloerlamp
355,-

hanglamp
155,-

hanglamp
275,-

hanglamp
vanaf 119,-

hanglamp
vanaf 85,-

tafellamp
99,-

tafellamp
139,-

vloerlamp
325,-

hanglamp
149,-

tafellamp
139,-

vloerlamp
395,-

wandlamp
45,-
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shine 
a light!
Ontdek onze verlichtingsafdeling 
met tal van sfeervolle lampen in de 
toonzaal. gezelligheid verzekerd!



in het leven draait alles om onze echte 

waarden: kwaliteit, vertrouwen, duurzaamheid. 

Genieten is niet oppervlakkig, maar afhankelijk 

van kwaliteit. Onze keukens worden ontwor-

pen met dit in gedachte. Ontdek onze tijdloze 

keukens met aandacht voor kwaliteit, details en 

gebruiksvriendelijkheid.

keukens
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maar fijn
Een keuken met open karakter. Deze keukenwand 
is ideaal voor kleine woningen. Voorzien van de 
nodige ruimte en comfort - met een modern 
karakter. De zachte, zandgrijze tint straalt rust uit. 
Het trendy werkblad zorgt voor een leuke toets!
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Wanneer de keuken deel uitmaakt van 
de woonruimte… Zowel de functionaliteit 
als de uitstraling spelen dan een grote 
rol.. Industrieel getint met imitatie staal 

gecombineerd met een donkere 
houttint. De open schapjes zorgen 

voor een speels effect.

for 
urban people
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landelijk & tijdloos
Deze landelijke keuken heeft een tijdloos karakter. Ambachtelijke, 
authentieke kwaliteit, niet onderhevig aan trends. De kasten met gerilde 
fronten werden gecombineerd met open elementen voor een huiselijk 
gevoel. Een stijlvolle keuken waar je decennialang van kan genieten. 
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a kitchen for family

De zwarte eik imitatie zorgt ervoor dat 
deze woonkeuken een warm gevoel 
behoudt. Het eiland met werkblad in 

terrazzo imitatie is trendy en erg 
handig in gebruik.

een donkere
keuken is helemaal hip!

Een keuken moet 
tegenwoordig 
zowel trendy als 
functioneel zijn. 
ruimtebesparing, 
integratie van 
technologie, dit 
is meer dan ooit 
van belang. Deze 
familiekeuken is 
hier een prachtig 
voorbeeld van. 
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Deze keuken is ideaal voor wie houdt 
van modern, functioneel ontwerp. 

Het donkere, gemarmerde werkblad 
contrasteert perfect met de 

kristalwitte kastfronten. 
functioneel, open 

en verfijnd.

krachtig
samenspel modern feel

Minimalistisch design met oog voor detail. De kastfronten 
in hoogglans geven deze keuken een moderne uitstraling.
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de bijkeuken
        geen bijzaak

Niets is fijner dan alles makkelijk binnen handbereik te 
hebben in de keuken. Het is dan ook niet vreemd dat we dit 
ook willen in de wasplaats of voorraadruimte. De bijkeuken 
biedt je het onmogelijke.

Vanaf nu wordt 
de was doen een 

plezier voor iedereen. 
Samen bedenken 

we oplossingen om 
het jou zo makkelijk 
mogelijk te maken. 
Je wasmachine op 
een ideale hoogte, 

alle benodigdheden 
makkelijk binnen 

handbereik, … 

Zelfs als je weinig 
ruimte hebt zijn er tal 

van mogelijkheden. 
Alles krijgt zijn eigen 

plaats en we benutten 
iedere centimeter 

optimaal.

Slimme 
oplossingen voor 
het huishouden 

nemen al je zorgen 
zo weg.

Maatwerkoplossingen 
speciaal voor jouw 
ruimte. Bij Odrada 
Interieur tekenen we 
de ideale opbergmo-
gelijkheid voor je uit. 
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Hoogwaardige designmeubelen waarmee 
je eindeloos van de zon geniet, maar 

die ook tegen een buitje kunnen. 
4 seasons outdoor heeft een uit-

gebreid assortiment een passende 
set voor iedere stijl en 

voor elke tuin. 

vier het buiten-
leven in elk seizoen

nieuW
voorjaar 2020

KuSSEn

29,95

StOEL

309,-

StOEL

339,-

StOEL

469,-

StOEL

319,-

PArASOL
zonder voet

729,-

178 179

mix & match
richt je terras helemaal 
in naar eigen smaak: onze 
modulaire lounge sets kun je 
samenstellen door verschil-
lende modules aan elkaar 
te koppelen. Zo kun je dus 
precies op maat inrichten en 
je hoekbank zo groot of klein 
maken als je wil. 
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vier het 
buitenleven 
in elk seizoen!


