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INHOUSE heeft de mooiste kasten,  
tafels, stoelen en de comfortabelste 
banken. In dit magazine hebben wij 
voor jou de allermooiste relaxfauteuils 
geselecteerd. Thuiskomen en ontspan-
nen doe je in je favoriete stoel die niet 
alleen heerlijk zit, maar ook stijlvol staat 
in je interieur. Onze relaxfauteuils zijn 
ergonomisch verantwoord en je kunt 
ze helemaal naar eigen wens samen-
stellen. Je hebt de keuze uit prachtige 
stoffen en soepele leersoorten. Bepaal 
je eigen uitvoering, bijvoorbeeld door 
uit te breiden met heerlijke wellness- 
functies en kom tot rust in je stoel met 
een mooi boek of een goed glas wijn. 
Heerlijk toch? 

Wij inspireren je graag! In dit magazi-
ne zie je een gevarieerd aanbod aan 
uitvoeringen en mogelijkheden. Vind je 
het lastig om zelf een keuze te maken? 
Onze verkoopadviseurs staan voor je 
klaar in de winkel om je te helpen met 
het samenstellen van jouw ideale re-
laxfauteuil. Kun je niet wachten? Kijk 
dan op pagina 24, 25 en 26. Deze re-
laxfauteuils heb je binnen 1 week in 
huis! Dat is lekker & snel ontspannen! 
Alvast veel plezier met relaxen!

met INHOUSE
Relaxen

Pauline Hanen
Retail Manager Wonen

INHOUSE
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Onze verkoopadviseurs in de winkel weten alles over de vele mogelijkheden,  
de juiste maatvoering en de extra opties van onze modellen.  

Twisto
Zie pagina 06-07 

Bij ons is elke fauteuilmaa werk
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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; van Extra Small tot Extra Large.

Kies je uitvoering
Kies de type rug- en armleuning die het beste bij jou past. Deze kunnen op je lichaam worden 
afgestemd voor een nog beter zitcomfort. De keuze van het type onderstel is ook bepalend 
voor de uitstraling en maakt jouw relaxfauteuil helemaal af.

Kies je stof of leer
We beschikken over een uitgebreide collectie stoffen en leersoorten van de beste kwaliteit.  
Je kunt ook kiezen voor een combinatie van stof en leer. Zie je in dit magazine een stof- of 
leersoort die je mooi vindt? Veel meubels uit onze INHOUSE collectie kunnen worden  
uitgevoerd met dezelfde bekleding. Zo zorg je voor eenheid in je interieur.

Kies je comfort en extra functies
De meeste van onze relaxfauteuils zijn uitgevoerd met een handmatige bediening, maar  
hebben vaak ook de optie elektrische bediening die werkt op een motor of een motor met accu.
Wat denk je van een sta-op functie om het opstaan te vergemakkelijken, of een kantel mechanis-
me voor een optimale bloedsomloop? Maak het jezelf extra comfortabel met een luxe wellness 
systeem, zoals een massagefunctie of stoelverwarming.
Kies tot slot voor een handig extraatje zoals bijvoorbeeld een USB laadpoort aan je stoel.  

*  De vanaf prijzen in dit magazine, betreffen de uitvoeringen in de kleinste maat en de voordeligste stofsoort.

Zo stel je jouw idealerelaxfau euil samen

Let op deze iconen en ontdek de opties:

Comfort 
systeem

Elektrisch
verstelbaar

Sta-op
functie

AccuStof of
Leer

Disk- of
stervoet

Op maat USB 
aansluiting
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S of Leer
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Geef je eigen twist aan de Twisto.
Een open of dichte armleuning,

handmatig of elektrisch
bedienbaar en in stof of leer.

Twisto
In stof. Maat M. 
Handmatige bediening.

1599,-

Twisto
In leer. Maat XS. 
2 Motorig met sta-op.

2499,-

Twisto
In leer. Maat L. 
2 Motorig met accu.
Luxe kruisvoet.

2399,-
Twisto

vanaf

1399,-
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Hoofd ondersteuning
Nagenoeg al onze relaxfauteuils zijn standaard uitgevoerd met een geïntegreerde,  
ergonomisch verstelbare hoofdsteun; ‘topswing’ genoemd. Hiermee laat je alle 
spanning en stress van je afglijden omdat je nek en schouders volledig ontspannen. 
Een elektrisch verstelbare hoofdsteun is bij veel van onze modellen optioneel. 

Lende ondersteuning
Met een lendesteun d.m.v. een pompje, pas je de ondersteuning van het onderste 
gedeelte van je wervelkolom aan naar eigen voorkeur. Zitten met de juiste 
lende ondersteuning stimuleert een betere houding en zorgt ervoor dat je onderrug  
optimaal wordt ondersteund en zo min mogelijk wordt belast.

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! 

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.

Sta-op hulp
Bij echt relaxed zitten hoort natuurlijk ook zonder moeite opstaan; de juiste over-
gang tussen zitten en bewegen. De ‘sta-op 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. 

Zero gravity
Ultiem ontspannen met de ‘Zero gravity’ functie. Dit kantelsysteem brengt je fauteuil 
tot een bijna volledige horizontale stand waardoor je het gevoel krijgt alsof je 
zweeft. Verantwoord ontspannen omdat je met deze houding een optimale  
bloedsomloop creëert.

Ech relaxen
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Pomonti
vanaf

1099,-
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Dat zitwel goed

Pomonti
In stof met leren zij- en achterkant.  
Maat L. 2 Motorig met accu.

1799,-

Pomonti
In leer. Maat M. 
2 Motorig.

1849,-
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Thomas
vanaf

1999,-
In vintage leer.  
2 Motorig met accu.

2399,-

Ook thuis eenbusinessclassgevoel

Voorzien van vintage
bies in open stiknaad
en tiptoets bediening.

Opties: 
- Eikenhouten voet gebrand voor 100,-

- Hoofd/lende kussen voor 130,-
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Voorzien van verstel-
bare armleuningen en 

metalen poot.

Javalo
In microleer.  
2 Motorig met tiptoetsbediening.

2299,-

Javalo
In leer. 2 Motorig.  
Buitenwerkse stiknaad en  
betonlook voet.

2499,-
Optie: Hoofd/lendekussen  
voor 130,-

Javalo
vanaf

2149,-
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Lomani
In microleer. Maat S.
2 Motorig met accu.

2049,-

Lomani
In velours stof. Maat M.
2 Motorig met USB.

1899,-

Lomani
In leer. Maat L.
3 Motorig met sta-op.

2999,-

Lomani
vanaf

1699,-
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Leranti
In microleer. 2 Motorig
met accu en USB.

1099,-
Leverbaar in 5 kleuren

Lento
In microleer. 2 Motorig  
met accu en USB.

1099,-
Leverbaar in 5 kleuren

Sinta
vanaf

1099,-
In velours stof met bies. Maat M.  
2 Motorig met accu en USB.

1779,-
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Dit is ookon spannen

Dalero
In leer. Maat L. 
2 Motorig met accu.

2099,-
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Dalero
In leer. Maat S. 
2 Motorig met accu.

1999,-

Dalero
In leer. Maat M. 
2 Motorig met accu.

2049,-

Dalero is één van de stoerste fauteuil in  
onze relaxfauteuil collectie. Het vintage  
leer geeft de fauteuil een robuuste  
uitstraling en de standaard 2 motorige  
relaxfunctie geeft extra veel comfort. 

Dalero
vanaf

1699,-
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Open arm 
met armpad

Metalen arm 
met armleggers

Moderne
dichte arm

Gearda
In microleer. Maat M.  
Handmatige bediening.

1349,-

Gearda
In leer. Maat L.  
2 Motorig met  
verlengd voetbord.

1999,-

Gearda
In leer. Maat XS. 
3 motorig met sta-op.

2399,-

Gaerda
vanaf

1299,-
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Dock 5
In leer. Maat S. 
Handmatige bediening.

1349,-

Dock 5
In microleer. Maat L. 
2 Motorig. 

1299,-

Gestoffeerde 
open arm

Metalen  
arm

Diverse pootmogelijkheden van de Dock 5:

Waaier
arm

Dock 5
In microleer. Maat M. 
Handmatige bediening.

999,-

Dock 5
vanaf

848,-

 |  19.



Perfect inbalans

Camora
In velours stof.

1099,-
Bijpassende hocker 
voor 299,- 

Tirona
In stof.

849,-
Bijpassende hocker 
voor 279,- 

Firana
In microleer.

1099,-
Bijpassende hocker  
voor 259,- 

Leanti
In leer.

1399,-
Bijpassende hocker  
voor 349,- 
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Design &comfor

Irabo
In microleer.

899,-

Bijpassende hocker
voor 299,-
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In onze relaxfauteuil Lerira is ontspannen vanzelfsprekend. Combineer de mooiste stof- en  
leersoorten met luxe comfortfuncties. Zo kun je deze fauteuil uitbreiden met een hemelse massage-
functie of stoelverwarming. De standaard verstelbare hoofdsteun en uitklapbare voetensteun zorgen 
voor perfecte ondersteuning. Kies voor handmatige bediening of elektrisch, net wat je prettig vindt. 
Nestel je tegen de zachte kussens met een boek of een glas wijn. Dit is je nieuwe favoriete plek!

Ontspannen totin de pun jeso

Sta-op functie
Massage  
systeem

Rug type C

Pocketvering in  
de zitting. 50,-

Afstandsbediening 
aan snoer in  

een zakje. 80,-

Arm type 3

S3 zwarte stervoet
Stoelverwarming

Maat M. 50,-
Bekleding variant 10: Leer,  

met stoffen zij- en achterkant

Elektrische
lendesteun

Wellness systeem CSR3 900,- 

Elektrisch verstelbare hoofdsteun 300,- 
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Lerira
In microleer. Maat S. 
2 Motorig.

1799,-

Lerira
In leer. Maat L. 
Handmatige bediening.

1499,-

Lerira
In leer. Maat XS. 
2 Motorig met sta-op.

2499,-

Lerira
In microleer. Maat XL. 
2 Motorig met sta-op.

2249,-

Lerira
vanaf

1249,-
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Zie ook Express Delivery relaxbanken op pg. 32-33

Binnen 1 weekbij jou huis

Chanti
In leer. Maat L. 3 Motorig
met kantelfunctie en USB. 

2949,-

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

*Geldt alleen voor de getoonde uitvoeringen.

Chanti
vanaf

1899,-
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Chanti
In leer i.c.m. microleren zij- en 
achterkant. Maat M. 
2 Motorig met accu.

2299,-

Volgende week al zitten op jouw nieuwe 
meubel? Dat kan! Meubels met onze 
Express Delivery optie heb je binnen  
1 week bij je thuis. Te herkennen aan het 
‘Binnen 1 week in huis’ icoon. 

Chanti in maatwerk leverbaar vanaf 1799,- 

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

Chanti
In leer. Maat S. 
3 Motorig met sta-op.  

2749,-

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

 |  25.



Snel & lekkeron spannen

Ramilo
In leer. Maat M. 
2 Motorig met  
sta-op. 

1449,-

Ramilo
In leer. Maat L. 
2 Motorig met  
sta-op. 

1499,-

Ramilo
vanaf

1299,-

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*
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Heleen
In microleer. Maat S. 
1 Motorig met sta-op. 

849,-

Heleen
In microleer. Maat L. 
Handmatige bediening.

699,-

Heleen
In microleer. Maat M. 
2 Motorig met sta-op. 

949,-

Heleen
vanaf

549,-
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Natuurlijke materialen 
Linnen, katoen en wol; deze materialen hebben 
een warme en sfeervolle uitstraling. De vezels zijn
van nature ademend en zorgen voor een aange-
naam gevoel.

Synthetische materialen 
Velours stoffen, polyester en acryl. Deze zijn on- 
derhoudsvriendelijk en minder gevoelig voor vlek-
ken. Ideaal als je een gezin met huisdieren hebt. 

Blend 
Een mix van natuurlijke en synthetische vezels 
met een natuurlijke uitstraling; over het algemeen
zijn deze onderhoudsvriendelijk.
  
Microleer 
Microleer heeft een microvezel bovenlaag met 
een doek van leervezel als onderlaag. Microleer
is soepel en gebruiksvriendelijk. Bijna niet van 
echt leer te onderscheiden!

STOF

Irabo
In microleer. 

899,-
Bijpassende hocker  
voor 299,-

Om het makkelijk te maken delen we de meubelstoffen op in vier groepen:

Jola
In stof.

999,-
Bijpassende hocker 
voor 299,-
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LEER
Afgedekt leer 
Heeft een beschermlaag, waardoor oneffenheden 
in het leer minder zichtbaar zijn. De finishlaag 
geeft de beste bescherming tegen invloeden van
buitenaf, zoals zonlicht en vlekken.

Leer afgewerkt met was en/of olie 
Dit is leer geverfd met pigmenten en behandeld 
met plantaardige olie en/of was. Het leer zal 
na verloop van tijd lichter van kleur worden en 
gebruikssporen gaan vertonen. Dit is echt een 
normaal verschijnsel.

Geschuurd leer 
Bij deze soort leer is de toplaag geschuurd, denk
aan suède of nubuck. Hierdoor heeft het leer een
fluweelachtige uitstraling met van nature aan- 
wezige kleurnuances en structuur.

Vol analine leer
Deze leersoort heeft geen beschermlaag en heeft  
de meest natuurlijke uitstraling. Het leer heeft 
zichtbare structuur- en kleurverschillen, is karak-
tervol en extreem zacht.

Rizano
In leer. Maat L.  
2 Motorig met accu. 

2649,-

Rizano
In leer i.c.m.
microleren zij- 
en achterkant. 
Maat M.  
3 Motorig met  
kantelmechanisme  
en accu. 

2799,-

Er zijn verschillenden soorten leer, wij verdelen ze onder in vier groepen:

Rizano
vanaf

2079,-
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relaxfunc iesBanken met
Een avondje Netflixen met het hele gezin, een 
glas wijn drinken met vrienden of lekker in  
je eentje loungen: het kan allemaal op een  
INHOUSE relaxbank. Of je nu kiest voor een 
2,5-zitsbank, een 3-zitsbank of een hoekbank, 
bij veel van onze banken, kun je een relaxfunctie 
toevoegen. Comfortabel zitten is heel persoon-

lijk, dat weten onze inkopers en interieurstylisten 
als geen ander. Bij het samenstellen van de col-
lecties houden ze rekening met al die wensen 
en voorkeuren, maar ook met trends en nieuwe 
ontwikkelingen. Het resultaat? Een zeer uitge-
breide collectie relaxbanken waarvan we er  
in dit magazine een aantal laten zien. 

30.  |  



Rapalo vanaf

1749,-
In stof.  
Met relaxfunctie,  
verstelbare  
hoofdsteunen en  
opbergruimte.  
272x230 cm. 

2249,-

Hesia vanaf

1899,- 
In stof.  
Met relaxfunctie  
en middelhoge rug. 
282x210 cm.

1899,-

Salentio vanaf

1779,-
In stof. 

Met relaxfunctie en  
verstelbare  

hoofdsteunen. 
272x200 cm. 

1899,-

Optie:
Nekkussen voor 90,-
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Celino
vanaf

1799,-
In stof. In vaste uitvoering, met
verstelbare hoofdsteunen en barelement.
327x295 cm. 

Bankhangen the next level, doe je op onze  
Celino bank. Naast het fantastische zitcom-
fort heeft deze bank twee elektrisch verstelbare  
relaxfuncties. Allemaal doormiddel van stijlvol-
le bedieningsknoppen en eventueel een accu, 
dus weg met die onhandige stroomkabels. Is je  
serie op TV te spannend om op te staan? Geen  

probleem, je zet je drankje gewoon in de beker- 
houder! Telefoon opladen? De Celino bank 
heeft een USB-aansluiting. Dus ben je op 
zoek naar een bank die jou thuis het bioscoop  
gevoel geeft? Én die helemaal naar jouw wensen  
is samen te stellen qua bekleding, opstellingen en 
functies? Kies dan voor onze Celino relaxbank!

huisgenooJouw nieuwe
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Deze uitvoering is binnen een week bij jou in huis

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS

BINNEN
1 MAAND
IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

BINNEN
4 WEKEN

IN HUIS*

*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

BINNEN
1 WEEK
IN HUIS*

Celino
In stof. Met twee  
elektrische relaxfuncties  
en verstelbare  
hoofdsteunen.  
Barelement en 2x  
USB. 327x295 cm. 

2399,-
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Kies je type poot
In hout of metaal

Kies je type armleuning
Vast of verstelbaar

Rigas
In stof. 285x265 cm. 

2399,-
Inclusief opberglade  
en bed/relaxfunctie.

Kies je opstelling
Keuze uit vele elementen

Onze topper van een relaxbank!
De Rigas serie kan je helemaal naar eigen inzicht fine-tunen. Er zijn tal 
van opties zoals een bedfunctie, opbergruimte, verstelbare hoofdsteun etc. 
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!
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Kies je rugleuning
Vast of verstelbaar

Kies je zitdiepte

Kies je comfort Kies je bekleding
Keuze uit meer dan  

250 kleuren stof- en leer

Kies uit vele extra’s

HR + memoryfoam 

52 cm

Hoog

56 cm

Laag
Dit is ook Rigas:

Bonell + HR

Deze bestselleron werp je zelf
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KIJK OP WWW.INHOUSEWONEN.NL VOOR DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER

IH relaxmagazine 2021. De situatie rondom Covid-19 en de krapte op de grondstoffenmarkt, kunnen mogelijk leiden tot tussentijdse prijswijzigingen. Check de actuele prijzen op www.inhousewonen.nl

GRATIS 
INTERIEUR 
ADVIES

LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

PERSOONLIJK 
MAATWERK

CBW
ERKEND

Ranio
In velours stof. Maat M.
2 Motorig met accu.

2099,-

Aaibaarzach

VOLG ONS
#KIJKJEINHOUSE

Ook in microleer

Ranio
vanaf

1799,-

inhousewonen.nl

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13:30 -18:00
DINSDAG T/M DONDERDAG 10:00-18:00
VRIJDAG 10:00-20:00
ZATERDAG 10:00-17:00
WWW.DOGGENAARWONEN.NL

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13:30 -18:00
DINSDAG T/M DONDERDAG 10:00-18:00
VRIJDAG 10:00-20:00
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