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RELAXEN MET IN.HOUSE
Naast de mooiste kasten, tafels, stoelen en de

in de mooiste stoffen en soepele ledersoorten

comfortabelste banken hebben wij voor jou ook

en uitbreiden met heerlijke wellnessfuncties*.

de allermooiste relaxfauteuils geselecteerd.

Geniet van een mooi boek, een goed gesprek

Thuiskomen en ontspannen doe je in je favo-

of een glas wijn, terwijl je je benen uitstrekt over

riete stoel die niet alleen heerlijk zit, maar ook

de voetenbank en je rug wordt verwarmd door

een verrijking is voor je interieur. Je kunt jouw

de stoelverwarming. Onze relaxfauteuils zijn

relaxfauteuil helemaal naar wens samenstellen

ergonomisch verantwoord en ondersteunen je

*De getoonde modellen in dit magazine zijn in de meeste gevallen de uitvoeringen zoals ze
in de winkel staan. Deze relaxfauteuils hebben een standaard levertijd van 4-6 weken.
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lichaam waar nodig. Blader door dit magazine
en laat je inspireren door onze collectie relax
fauteuils. Vind je het lastig om zelf een keuze te
maken? Onze verkoopadviseurs staan voor je
klaar in de winkel en helpen je met het samen
stellen van jouw relaxfauteuil. Kun je niet wachten? Kijk dan even op pagina 24. Deze relax
fauteuils worden binnen 5 dagen bij jou thuis

Stef Malefason

bezorgd. Veel plezier met jouw droom van een

Product Manager
IN.HOUSE

relaxfauteuil!

Heb je speciale wensen? Het is mogelijk om jouw zitmeubel op maat te laten maken.
De levertijd van maatwerk relaxfauteuils bedraagt 8-10 weken.
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BIJ ONS IS ELKE FAUTEUIL

MAATWERK

De verkoopadviseurs in de winkels staan voor je klaar en weten alles over extra opties,
de juiste maatvoering en de vele mogelijkheden van onze modellen. Kom eens langs!

LET OP DIT LABEL
IN DE WINKEL
Meubels met dit label zijn

PERSOONLIJK
MAATWERK

volledig te personaliseren en

worden speciaal voor jou gemaakt.

Twisto
zie pagina 12-13
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ZO STEL JE JOUW IDEALE
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RELAXFAUTEUIL SAMEN
KIES JE MAAT

Het belangrijkste van jouw relaxfauteuil: dat ‘ie lekker en comfortabel zit.
Dat kan alleen als de stoel perfect bij je past. Daarom zijn bijna al onze

relaxfauteuils verkrijgbaar in meerdere maten; Extra Small tot Extra Large.

KIES JE UITVOERING
Kies de rug- en armleuningen die het beste bij jou passen. Ze worden helemaal
op je lichaam afgestemd, zodat je kunt genieten van ultiem zitcomfort. Een

onderstel is bepalend voor de uitstraling en maakt jouw relaxfauteuil helemaal af.

KIES JE STOF OF LEDER
We beschikken over een uitgebreide collectie stoffen en ledersoorten van de
beste kwaliteit. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van stof en leder. Zie
je in dit magazine een stof- of ledersoort die je mooi vindt? Veel meubels uit

onze IN.HOUSE collectie kunnen worden uitgevoerd met dezelfde bekleding.
Zo zorg je voor een mooie eenheid in je interieur.

KIES EXTRA COMFORT
Je kunt jouw relaxfauteuil laten uitvoeren met een handmatige bediening,

maar denk ook eens aan een elektrische bediening die werkt op een motor

of een motor met een accu. Een hoofdsteun zorgt voor de juiste onder-

steuning van je lichaam. En wat denk je van een massagefunctie of

stoelverwarming? Je kunt zelfs een USB laadpoort toevoegen aan jouw stoel.

LET OP DEZE ICONEN EN ONTDEK DE OPTIES:

OP MAAT

ONDERSTELLEN

STOF OF
LEDER

ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

ACCU

STA-OP
FUNCTIE

USB
MASSAGE /
AANSLUITING VERWARMING

* Vraag de verkoopadviseur in de winkel naar de vele opties, de juiste maatvoering en de vele
mogelijkheden van onze modellen!

https://image.shutterstock.com/z/stock-photo-white-brick-wall-for-texture-or-backgr
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ECHT RELAXEN
HOE ZIT DAT EIGENLIJK?
Ergonomisch verantwoord zitten en de juiste ondersteuning van je
lichaam is ontzettend belangrijk. Voorkom rug- en nekklachten
door te kiezen voor een relaxfauteuil op maat.

Hoofdondersteuning

Nagenoeg al onze relaxfauteuils zijn standaard uitgevoerd met een
geïntegreerde, verstelbare en ergonomische hoofdsteun; ‘topswing’
genoemd. Een elektrisch verstelbare hoofdsteun is bij veel van onze
modellen optioneel. Zo laat je alle spanning en stress van je afglijden
en kun je je nek en schouders volledig ontspannen.

Wervelkolom ondersteuning

De basis van onze relaxfauteuils bestaat uit vormschuim, dat zich naar
de rondingen van je lichaam vormt. De stoel ondersteunt je waar nodig
en geeft je het gevoel dat je als het ware wordt omarmd. Een letterlijk
steuntje in de rug!

round-232779265.jpg
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Lendeondersteuning

Met een lendepomp pas je de ondersteuning van het onderste
gedeelte van de wervelkolom aan naar je eigen voorkeur. Zitten
met de juiste lendeondersteuning stimuleert een betere houding en
zorgt ervoor dat je onderrug optimaal wordt ondersteund en zo min
mogelijk wordt belast

Sta-op hulp

Bij echt relaxed zitten hoort natuurlijk ook zonder moeite opstaan; de
juiste overgang tussen zitten en bewegen. De ‘sta-op hulp’ functie
op onze relaxfauteuils zorgt ervoor dat de stoel met je meebeweegt
bij het opstaan. Op deze manier heb je net dat steuntje in de rug om
soepel en veilig op te staan.
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GUBBIO
Vanaf

1399,Zoals afgebeeld in leder Dino
- Small

- Zwarte stervoet
- T-stiksel

- Dichte armleuning

- Handmatige bediening
1399,-

GUBBIO
Vanaf

1399,Zoals afgebeeld in leder Dino
- Medium

- Chromen stervoet
- 3-vlaks stiksel

- Metalen armleuning

- Handmatige bediening
1449,-

GUBBIO
Vanaf

1399,Zoals afgebeeld in leder Dino
- Extra Small

- Chromen stervoet
- 6-vlaks stiksel

- Ronde armleuning

- 2 Motorige bediening
1749,-
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GUBBIO
Vanaf

1399,Zoals afgebeeld in leder Dino
- Medium

- Chromen stervoet
- 3-vlaks stiksel

- Open armleuning

- Handmatige bediening
1449,-
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HELEEN
Vanaf

549,-

Zoals afgebeeld in

microleder Kentucky
- Small

- T-stiksel

- 1 Motorige bediening
- Sta-op functie
849,-

HELEEN
Vanaf

549,-

Zoals afgebeeld in

microleder Kentucky
- Large

- 2-vlaks stiksel

- Handmatige bediening
699,-

HELEEN
Vanaf

549,-

Zoals afgebeeld in

microleder Kentucky
- Medium

- 3-vlaks stiksel

- 2 Motorige bediening
- Sta-op functie
949,-

POMONTI
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Vanaf

1099,Zoals afgebeeld in leder Kenia
- Medium

- Zwarte stervoet

- 2 Motorige bediening
1845,-

VRIJ &

LEKKER

ONTSPANNEN

KAVELA
Vanaf

699,-

Zoals afgebeeld in

microleder Kentucky
- Medium

- Zwarte stervoet

- Handmatige bediening
699,-
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STOF LEDER
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TWISTO
Vanaf

1299,Zoals afgebeeld in stof Unit
- Medium

- Zwarte stervoet
- T-stiksel

- Ronde metalen armleuning
- Handmatige bediening
1499,-

GEEF JE EIGEN TWIST
AAN DE TWISTO

TWISTO
Vanaf

Een open of dichte armleuning,

1299,-

baar en in stof of leder.

in leder Granada

boven en stel zelf je droomfau-

- Baan stiksel

handmatig of elektrisch bedien-

Zoals afgebeeld

Haal de ontwerper in jezelf naar

- Large

teuil samen!

- Luxe kruisvoet

- Hoekige metalen
armleuning

- 2 Motorig incl. accu
2299,-

TWISTO
Vanaf

1299,Zoals afgebeeld in leder Granada
- Extra Small

- 3-vlaks stiksel

- Zwarte stervoet

- Dichte armleuning

- 2 Motorig met sta-op functie
2399,-
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DIT IS OOK

ONTSPANNEN

DALERO
Vanaf

1599,Zoals afgebeeld in vintage leder
- Large

- Zwarte stervoet
- Banen stiksel

- 2 Motorige relaxfunctie incl. accu
1999,-

DALERO
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Vanaf

1599,Zoals afgebeeld in vintage leder
- Medium

- Zwarte stervoet
- T-stiksel

- 2 Motorige relaxfunctie incl. accu
1949,-

DALERO
Vanaf

1599,Zoals afgebeeld in leder Granada
- Small

- Zwarte stervoet
- 2-baans stiksel

- 2 Motorige relaxfunctie incl. accu
1899,-

Dalero is de stoerste fauteuil in onze
relaxfauteuil collectie. Het vintage leder
geeft de fauteuil een robuuste uitstraling
en de standaard 2 motorige relaxfunctie
geeft extra veel comfort.
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RELAXED
ZITTEN VOOR EEN

VOORDELIGE

PRIJS
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DOCK 5
Vanaf

849,-

Zoals afgebeeld in vintage leder
- Small

- Aluminium geborstelde stervoet
- Dichte armleuning

- Handmatige bediening
1349,-

DOCK 5
Vanaf

849,-

Zoals afgebeeld in microleder Kentucky
- Medium

- Zwarte stervoet

- Metalen armleuning

- Handmatige bediening
999,-

DOCK 5
Vanaf

849,-

Zoals afgebeeld in microleder Kentucky
- Large

- Zwarte stervoet

- Gestoffeerde open armleuning
- 2 Motorige relaxfunctie
1299,-
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CAMORA

In vintage velours stof

999,-

Voorzien van verstelbare rugleuning
Bijpassende hocker voor 279,-

Re lax fa ut eu il Ira bo
vo or 89 9,In mi cr ole de r Bo ra ,
lba re ru gle un ing .
Vo or zie n va n ve rs te ck er
Bij pa ss en de ho
vo or 29 9,-

PERFECT IN

BALANS
FIRANA

In microleder Mustang

999,-

Voorzien van verstelbare rugleuning
Bijpassende hocker voor 249,-

DESIGN &

COMFORT

Bij pa ss en de ho ck er
vo or 29 9,-

IRABO

In microleder Bora

899,-

Voorzien van verstelbare rugleuning
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ALS EEN KONING(IN) OP JE TROON

Relaxfauteuil Lerira heeft ontspannen tot kunst verheven. Combineer de mooiste stoffen- en
ledersoorten met luxe wellnessfuncties. Zo kun je de fauteuil uitbreiden met een hemelse

massagefunctie of stoelverwarming. De standaard verstelbare hoofsteun en uitklapbare

voetensteun zorgen voor perfecte ondersteuning en bedien je handmatig of elektrisch,

net wat je prettig vindt. Nestel je tegen de zachte kussens met een boek of een glas wijn.
Je nieuwe favoriete plek is geboren!

LERIRA
Vanaf

1099,Zoals afgebeeld in leder Lucca
gecombineerd met stof Isola
- Medium

- Zwarte stervoet
- V-stiksel

- USB laadpoort

- Elektrisch verstelbare hoofden lendesteun

- 2 Motorige relaxfunctie met
sta-op systeem

- Stoelverwarming en massage
3569,-
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LERIRA
Vanaf

1099,Zoals afgebeeld in leder Toledo
- Large

- Zwarte stervoet
- T-stiksel

- Handmatige bediening
1299,-

Me t ve rs ch ille nd e
st iks els ve rk rijg ba ar

LERIRA
Vanaf

1099,Zoals afgebeeld in microleder Bora
- Small

- RVS stervoet

- 3-baans stiksel

- Handmatige lendepomp
- 2 Motorige relaxfunctie
1599,-
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TENRO
Vanaf

1799,Zoals afgebeeld in leder Granada

gecombineerd met microleder Bora
- Medium

- Zwarte stervoet

- 3 Motorige relaxfunctie
2149,-

TENRO
Vanaf

1799,Zoals afgebeeld in leder Lucca
- Large

- Zwarte stervoet

- Voet en armleuning in
‘diamond’ lak

- 2 Motorige relaxfunctie
2224,-
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JAVALO
Vanaf

1749,Zoals afgebeeld in leder Kenia
- Contrast stiksel

- Vierkante poot in betonlook
- 2 Motorige relaxfunctie met
tiptoetsbediening

1999,-

Meerprijs hoofd/lendekussen: 130,-
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BIN.NEN 3 TOT 5 WERKDAGEN BIJ JOU THUIS
Wil je een meubel met razendsnelle levertijd
kopen? Snelle levering is dè trend!
Daarom hebben wij Express Delivery voor
onze favoriete meubelen.

PERSOONLIJK
MAATWERK

LEVERING
3 TOT 5
WERKDAGEN

Je herkent ze aan dit logo. Binnen 3 tot 5 werkdagen wordt jouw nieuwe bank, tafel of fauteuil
al bij je thuisbezorgd. Zie op de volgende
pagina’s onze Express Delivery banken.

CHANTI
Zoals afgebeeld in vintage
leder brown en microleder
Bora 15-brown
- Medium

- Zwarte stervoet

- Bedieningspaneel zwart
- 2 Motorig met accu
2199,-

Zie ook Expresse Delivery relaxbanken op pg. 26-28
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CHANTI

PERSOONLIJK
MAATWERK

LEVERING
3 TOT 5
WERKDAGEN

Zoals afgebeeld in leder Granada ash
- Small

- Zwarte stervoet

- Bedieningspaneel zwart

- Doorgestoffeerde armleuningen
- 3 Motorig met sta-op functie
2649,-

CHANTI IN MAATWERK LEVERBAAR VANAF 1799,-

PERSOONLIJK
MAATWERK

LEVERING
3 TOT 5
WERKDAGEN

CHANTI
Zoals afgebeeld in leder Lucca black
- Large

- Aluminium geborstelde stervoet

- USB laadpoort in bedieningspaneel
- Elektrisch verstelbare hoofdsteun

- 3 Motorige relaxfunctie met kantelmechanisme
2849,-
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3-Zitsbank CELINO
Vanaf

799,-

Zoals afgebeeld in stof Grande
- Breedte 214x103 cm

- Zittingen met memory foam

USB
la a d p o o rt

- 2 Motorige relaxfunctie
1299,-

Hoekbank CELINO
In vaste uitvoering in

microvezelstof Torana

- Breedte 327x295 cm
- USB laadpoort
- Barelement

- Verstelbare hoofdsteunen
1699,-

DEZE JONGEN GEEFT JE

NIEUWE

ENERGIE
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Hoekbank CELINO

Zoals afgebeeld in microvezelstof Torana 67-antraciet.
- Breedte 327x295 cm
- USB laadpoort
- Barelement

- Verstelbare hoofdsteunen

- 2 Elektrische relaxfuncties
2299,-

Deze uitvo ering is binne n 3-5 werk dage n
bij jou in huis

PERSOONLIJK
MAATWERK

LEVERING
3 TOT 5
WERKDAGEN
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NIKS MOET

NIKSEN

MAG
Hoekbank ALESSO
Zoals afgebeeld in microleder Tierra 03-antraciet
- Breedte 288x226 cm

- 2 Bijbehorende sierkussens
- Verstelbare hoofdsteunen
- 1 Elektrische relaxfunctie
2299,-

Deze uitvo ering is binne n
3-5 werk dage n
bij jou in huis
Tiptoetsen

Contrast stiksel

| 29.

PERSOONLIJK
MAATWERK

LEVERING
3 TOT 5
WERKDAGEN
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Hoekbank RAMONTI
Vanaf

2428,Zoals afgebeeld in microleder Dante
- Breedte 248x180 cm
- Contrast stiksel

- Verstelbare hoofdsteunen
- 1 Elektrische relaxfunctie
2999,-

Hoekbank FANTI
Vanaf

2068,Zoals afgebeeld in leder L&C Prestige
- Breedte 284x247 cm

- Verstelbare hoofdsteunen
- 1 Elektrische relaxfunctie
3199,-

Div ers e pot en mo gel ijk

Sta nda ard ver ste lbar e
hoo fds teu nen

EEN RELAXPLEK VOOR

IEDEREEN
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TOT SLOT ONZE TOPPER VAN EEN RELAXBANK!
De Rigas-serie kan je helemaal naar eigen inzicht fine-tunen. Er zijn maar liefst 8 verschillende armleuningen mogelijk, 2 verschilende typen rugleuningen, 4 verschillende poten en tal

van opties zoals een bedfunctie, opbergruimte, verstelbare hoofdsteun en ga zo maar door.

En dan hebben we het nog niet over de verschillende soorten (en kleuren) bekleding gehad,
laat staan de variatie in opstellingen. Vraag naar alle mogelijkheden in de winkel!

Hoekbank RIGAS
Vanaf

1399,Zoals afgebeeld in stof Catona
- Breedte 285x265 cm
- Lade/opbergruimte
- Hoge rug met verstelbare hoofdsteunen
- Bed/relaxfunctie
2199,-

Ve rst elb ar e
ho ofd ste un en
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PERSOONLIJK
MAATWERK

3-Zitsbank RIGAS
Vanaf

LEVERING
3 TOT 5
WERKDAGEN

Kie s jou w
ex tra op tie s

939,-

Zoals afgebeeld in microleder Rana forest
- Breedte 232x105 cm
- Zittingen met memory foam
-H
 oge rug met verstelbare hoofdsteunen
-E
 lektrische relaxfunctie incl. tiptoetsen
1699,-

ELEKTRISCHE
RELAXFUNCTIE

VERSTELBARE
ZITTING

HOOFDSTEUN

OPBERGLADE
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IN.HOUSE HEEFT ALTIJD DE KLEUR DIE JE ZOEKT
Onze relaxfauteuils zijn verkrijgbaar in mooie stoffen, kwalitatieve ledersoorten en eigentijdse kleuren. Bijna alle meubels van IN.HOUSE zijn leverbaar in de stof of ledersoort die jij mooi vindt. De

keuze voor een stof of ledersoort is bepalend voor de uitstraling van je relaxfauteuil. Daarnaast heb
je ook de keuze uit verschillende structuren en afwerkingen. Vind je het lastig om te kiezen? Dat
snappen we. Hier zetten we de meest voorkomende stof- en ledersoorten voor je op een rij!

STOF
Stof heeft een warme en sfeervolle uitstraling

Blend

in kleuren, structuren en eigenschappen. Je

met een natuurlijke uitstraling; over het algemeen

en voelt heerlijk zacht aan. Je hebt veel keuze
kunt meubelstoffen grofweg opdelen in vier
groepen:

Natuurlijke materialen

Denk aan linnen, katoen of wol; deze materialen
hebben een warme en sfeervolle uitstraling. De

vezels hebben van nature een ademend vermogen en zorgen voor een behaaglijk gevoel.
Synthetische materialen

Denk aan velours stoffen (trendy!), polyester en

acryl. Deze zijn onderhoudsvriendelijk en minder

gevoelig voor vlekken. Ideaal als je een gezin of
huisdieren hebt.

Een mix van natuurlijke en synthetische vezels
zijn deze onderhoudsvriendelijk.
Microleder

Bijna niet van echt leder te onderscheiden, heeft
een microvezel bovenlaag met een doek van
ledervezels als onderlaag. Kenmerkend aan mi-

croleder is het soepele materiaal en de gebruiksvriendelijke eigenschappen.
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LEDER
Leder is een natuurlijk materiaal, dat alleen

zal na verloop van tijd lichter van kleur worden en

stoere uitstraling, kan tegen een stootje en

normaal verschijnsel. Deze ledersoort leeft en is

maar mooier wordt in gebruik. Het heeft een

gebruikssporen gaan vertonen. Dit is echt een

zorgt voor jarenlang woonplezier. Leder is erg

stoer en comfortabel.

populair als bekleding voor een relaxfauteuil.
Afgedekt leder

Geschuurd leder

Denk aan suède of nubuck, de toplaag van het

Heeft een beschermlaag, waardoor oneffenhe-

leder is geschuurd. Het leder heeft een fluweel

populaire ledersoort vanwege z’n gebruiksvrien-

en structuur (zoals littekens). Je ziet dat het een

den in het leder minder zichtbaar zijn. Het is een

achtige uitstraling met natuurlijke kleurnuances

delijke eigenschappen. De finishlaag geeft de

echt natuurproduct is.

af, zoals zonlicht en vlekken.

Vol analine leder

Leder afgewerkt met was en/of olie

ledersoort met de meest natuurlijke uitstraling. Het

deld met plantaardige olie en/of was. Het leder

is karaktervol en extreem zacht.

beste bescherming tegen invloeden van buiten-

Dit is leder geverfd met pigmenten en behan-

Deze ledersoort heeft geen beschermlaag en is de
leder heeft zichtbare structuur- en kleurverschillen,

OOK THUIS EEN
BUSINESSCLASS

Optie: Hoofd /lend ek
Voor 130,-

GEVOEL

us sen.

e
In clu sief elektrisch
ie
oo
m
bedieni ng en
s
bie
de
co ntrasteren

THOMAS

In vintage leder vanaf

1449,-

- Optie 2 motorig met tiptoetsbediening 350,- Optie met Accu 250,Zoals afgebeeld
2049,-

Optie:
eiken ho uten voet
gebra nd .
Voor 100,-
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