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Gezien de grote vraag naar grondstoffen, aanzienlijke logistieke prijswijzigingen én onzekerheden op de markt, kunnen wij genoodzaakt zijn om de prijzen van onze artikelen  
tussentijds aan te passen. Uiteraard doen we er alles aan om dit te beperken en de levertijden zo kort mogelijk te houden. Op inhousewonen.nl vind je de actuele prijzen.
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De perfecte basis
         greige
Heb jij wel eens van de kleur greige gehoord?  
Greige is een combinatie van grijs en beige en  

geeft warmte aan elk interieur. Deze rustige kleur  
is heel goed te combineren met andere kleuren  

en past in vele interieurstijlen. Oftewel; de perfecte basis.

In dit beeld zie je de modern vormgegeven Portila bank,  
voorzien van vaste rug- en zitkussens én met een heerlijk  

zitcomfort. Stel jouw eigen Portila bank samen door te  
kiezen uit vele elementen, stof-en leersoorten en meerdere  
soorten zitcomfort. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen  
uit 2 verschillende poothoogtes, waardoor je de voor jou  

ideale zithoogte kunt kiezen.

Hoekbank Portila. In velours stof Adore. 220x386x172 cm. 2999,-
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Zwart & wit
    in he mix

1.
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Je zit altijd goed met zwart en wit in huis, 

stijlvoller kan bijna niet. Daarnaast straalt een 

zwart-wit interieur luxe uit. Zwart is chique en 

stoer. Wit is daarentegen licht, fris en lekker 

basic. Wat ons betreft de ideale combinatie  

om een stijlvol interieur te creëren. Door  

gebruik te maken van de juiste combinaties  

en verschillende materialen is een zwart-wit  

interieur alles behalve saai! Zwart en wit zijn 

nooit uit de mode waardoor een zwart-wit in-

terieur tijdloos is. Ontdek jouw favorieten en 

shop the look!

1. Hoekbank Barlio. In stof Plain. 313x167 cm. 1799,-   |   2. Hoekbank Lanito. In stof King. 323x200 cm. 2299,-   |   3. Vloerlamp Borro. 
H165 cm. 399,-   |   4. Poef Lauryn. In bouclé stof. 164,95   |   5. Salontafelset Somani. 70x130/55x95 cm. 799,-    |     6. Wanddeco  
Polyresin Grey. 29,5x39,5 cm. 44,95   |   7. Relaxfauteuil Sinta. In stof Miami. 2079,-    8. Bijzettafel Larus. Ø40xH50 cm. 289,- Verwacht 
in december.    |    9. Ornament Face. H37 cm. 14,95
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Hoekbank Omera. In stof Rovigo. 180x359x224 cm. 2899,- Keuze uit diverse opstellingen en opties en verkrijgbaar in vele stoffen en kleuren.
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Hoekbank Omera. In stof Rovigo. 180x359x224 cm. 2899,- Keuze uit diverse opstellingen en opties en verkrijgbaar in vele stoffen en kleuren. Bijzettafel Major. Ø60xH40 cm. 249,-   |   Wanddeco Ato. 80x120 cm. 119,-   |   Vloerkleed Woolie. 200x290 cm. 499,-

Oog voor
de ail
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Deze trend is welliswaar niet gloednieuw, maar 
zeker een keeper! Wat zijn we gek op accessoires 
in ronde en organische vormen, zoals vloerkleden 
en bijzettafels. Maar denk ook eens aan fauteuils en 
banken met mooie curvy rondingen. Het blijft een 
hit! Kies voor lichte kleuren en aaibare materialen 
zoals teddy, bouclé of ribstof en je interieur wordt 
zachter en vriendelijker. Wie wil dat nou niet?

Zachte tinten &    vormenronde
Hoekbank Coelo. In stof Oasis, met afgeronde hoek.  
375x147 cm. 1599,- Keuze uit diverse opstellingen en  
verkrijgbaar in vele stoffen en kleuren.   |   Salontafelset Olit. 
Metaal met glas. 75x75/60x60 cm. 349,-
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Zacht 

Hoekbank Kantira. In bouclé stof Alpine, met zwarte designpoten. Inclusief 3 lendekussens en 2 sierkussens. 302x292 cm. 2999,-  
Keuze uit diverse opstellingen en vele stoffen en kleuren.   |   Bijpassende hocker. 96x96 cm. 499,-

& chique
12.



Vloerlamp Rakel. H160 cm. 129,-   |   Wanddeco Ven. 90x61 cm. 249,-   |   Bijzettafel Squand. Ø18xH54 cm. 129,-   |   Bijzettafel 
Koti. Glas. Ø38xH42 cm. 189,-

& chique
13.



Salontafelset Namito. 35x80/45x60 cm. 729,-

14.



Een tikkeltje anders...
salontafels in
bijzondere vormen

1. Bijzettafelset Octagon. Ø76x42/Ø60x35 cm. 299,-   |   2. Bijzettafel Glaze. Ø34xH40 cm. 149,-   |   3. Salontafel Pialto. 60x115 cm. 
349,-   |   4. Bijzettafel Dainty. Ø34xH45cm. 159,-   |   5. Salontafel Kentaro. 60x100 cm. 299,-   |   6. Salontafel Tavio. 80x60 cm. 299,-
7. Salontafel Timaris. 62x90 cm. 599,-
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4 x een grijze bank 
combineren
Een grijze bank past in vrijwel iedere woonkamer- en 
stijl, is ideaal als basis en raakt nooit uit de mode. Mede 
daardoor is grijs de meeste verkochte kleur voor een 
bank. We geven je hier een aantal voorbeelden van hoe 
je een grijze bank kunt combineren. Heb jij een grijze 
bank, ben je klaar voor een nieuwe look en durf je te 
experimenteren? Leuk! Dan kun je aan de  slag met één 
van deze combinaties. Maar het blijft uiteraard altijd 
goed om je eigen stijl te behouden en deze toe te passen. 
Ga jij voor stoere groen tinten en haal jij de natuur in 
huis? Kies je voor tijdloos met cognac en bruine tinten? 
Ben je fan van een fris interieur met gele accessoires? 
Of is modern met beige tinten meer iets voor jou?  

Laat je inspireren!
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1. Hoekbank Revello. In stof Unit. 220x407x287 cm. 3099,- Optie: 9-delige (lende)kussens set 500,-   |   2. 3,5-Zitsbank Sentania. In stof 
Leaf. 220x085 cm. 1199,-   |   3. Hoekbank Famanti. In stof Ribcord, inclusief 3 lendekussens en 3 sierkussens. 314x248 cm. 1799,-  
Deze, plus gespiegelde uitvoering is leverbaar binnen 1 week.   |   4. Hoekbank Lavolta. In stof Bivona. 289x219 cm. 1699,-

1.

3.

2.

4.
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Felle kleuren, gedurfde accessoires 
en opvallende meubels. Binnen een 
kleurrijke woonstijl is er geen ruimte voor 
saaiheid of ‘binnen de lijntjes kleuren’. 
Durf juist een druk behang of vloerkleed 
te combineren met een bank in een 
knalkleur. Mix retro met modern en laat 
je fantasie de vrije loop. Dat wil niet 
zeggen dat je alles maar lukraak door  
elkaar kunt gebruiken. Blijf kritisch kijken 
of het volgende nieuwe item echt wat 
toevoegt aan je bestaande interieur en 
voorkom hiermee dat het een bonte 
kermis wordt.

Kleuren: felle kleuren, goud, zilver,  
koper, als het maar knalt en contrast 
geeft.

Materialen: aaibare stoffen zoals velvet 
en rib. Bijzondere ongewone structuren 
en materialen.

Knallen met een 
kleurrijk interieur

Hoekbank Delora. In velours stof Seven. 
185x352x215 cm. 1879,- 
* Geldt voor de getoonde uitvoering.

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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Hoekbank Nayomi. 284x233 cm. 1799,- Binnen 1 week in huis.   |   Eettafel Nemaro. 240x100 cm. 1419,- & Eetkamerstoel Erata. 
Vanaf 399,-   |   Eetkamerstoel Lanny. 249,-   |   Eetkamerstoel Janinto. 349,-. Binnen 1 week in huis.

Wij zeggen doen!

20.



Eetkamerstoel Vigio. 299,-   |   3,5-Zitsbank Divaro. 899,-   |   Draaifauteuil Irabo. 1079,- & Hocker Irabo. 319,-   |   Hoekbank  
Sami. 2299,-

Wij zeggen doen! blauw & groen
21.



3-Zitsbank Sontino. In stof Renegade. 232x90 cm. 1249,- Keuze uit diverse opstellingen en opties. Verkrijgbaar in vele stoffen en kleuren.
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Zoek je een kleur om je interieur 

mee op te frissen? Denk dan eens 

aan okergeel. Je kunt okergeel op 

verschillende manieren inzetten. 

Combineer met harde kleuren en 

creëer een kleurenspektakel.  Of kies 

één item in okergeel, wat dan een 

super toffe eye-cather wordt. Ga 

jij voor een accessoire óf voor een 

okergeel meubel?

1. Eetkamerstoel Mento. 329,-   |   2. Sierkussen cotton mix. 34,95   |   3. Draaifauteuil Tirona. 999 ,-   |   4. Eetkamerstoel Parcito. 
199,-   |   5. Vloerkleed Roso. 429,-   |   6. Fauteuil Grandola. 449,-   |   7. Vloerlamp Beltio. 369,-   |   8. Relaxfauteuil Homara. 1069,-

Fris je interieur op met
    okergeelokergeel

1.

4.

6.

7.

8.

5.

2.

3.
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Hoekbank Hetara. In stof Renegade. 342x221 cm. 2199,-   |   Vloerkleed Marro. Ø160 cm. 399,- 
* Geldt voor de getoonde uitvoering. OP = OP

Okergeel met grijs 
nét dat extra beetje pit 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*



Bijzettafel Dainty. Ø34xH45 cm. 159,-  
Bijzettafel Glaze. Ø34xH40 cm. 149,-

25.



Hoekbank Domanto. In stof Fusion. Voorzien van elektrische relaxfunctie en 4 bijbehorende lendekussens. 344x304 cm. 2999,-
Diverse opstellingen en opties. Verkrijgbaar in vele stoffen en kleuren. 

landelijk wonen

Warm &
gezellig

26.



Hoekbank Comiso. In stof Morgan, met 3 bijpassende sierkussens. 333x221 cm. 2099,- Diverse opstellingen en verkrijgbaar in vele 
stoffen en kleuren.   |   Eetkamerstoel Jernio. In stof Zorro. 179,95. Verkrijgbaar in 3 kleuren.

Warm en gezellig, zo omschrijven wij een  
landelijke woonstijl. Materialen zoals hout en 
rotan worden in hun puurste vorm gebruikt.  
En qua kleuren zie je veel natuurlijke tinten 
in allerlei gradaties. Licht- en donkerbruin,  
aardetinten, nude en van fris wit tot alle  
tinten groen. Een grote, zachte familie bank en 
een ruwe houten kast of tafel maakt het extra 
huiselijk en sfeervol. 

landelijk wonen

27.



De Ampara bank kenmerkt zich door een modern en afgerond lijnenspel en de teruggetrokken naad  
op de rugkussens. Dit stoere model komt in vele woonstijlen goed tot zijn recht. Industrieel, modern óf landelijk 
gezellig. It's up to you. Liever geen hoekbank? Geen probleem! Model Ampara is ook verkrijgbaar als fauteuil, 
loveseat, 2-zitsbank, 2,5-zitsbank of 3-zitsbank. Naast  een andere opstelling kun je ook kiezen uit vele stoffen, 
2 verschillende poten én 2 soorten zitcomfort. Oftewel; mogelijkheden genoeg om deze bank naar wens samen 
te stellen!

Ampara

Hoekbank Ampara. In microleer Bora. Voorzien van frame poot. 270x227 cm. 2299,-   |   Salontafel Squand Ø60xH41 cm. 299,-

28.
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3-Zitsbank Naam. The quick brown fox jumps. 1249,-   |   Hoekbank Naam. The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1249,-   |   
3-Zitsbank Naam. The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1249,-   |   3-Zitsbank Naam. The quick brown fox the lazy dog. 1249,-

30.



Hoekbank Jamaria. In microvezelstof River. 343x216x158 cm. 1999,- * Geldt voor de getoonde uitvoering.

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*

Go green!
Groene banken zijn prachtig, vind je niet? Wil jij een groene bank? Bepaal dan welk  

materiaal het beste bij jou past, stel jouw bank samen en go green. 

Groene microvezelstof. Zoals de Jamaria bank op de foto. Microvezelstof voelt  
lekker zacht aan en is heel makkelijk schoon te maken. Ideaal toch? 

Groene stof. Het voordeel van stof is dat je uit enorm veel verschillende kleuren en  
structuren kunt kiezen. Ga je voor grof of fijn geweven, geribd of luxe velvet?

Groen leer. Ga je voor een stoere bank? Kies dan voor leer. Leer wordt met goed  
onderhoud elk jaar mooier. Kwaliteit ten top!

Groen microleer. Microleer is een combinatie van een microvezel bovenlaag met een  
leren onderlaag. Microleer heeft de eigenschappen van leer, maar is beter voor de  
portemonnee. 

Kom naar de winkel, voel de verschillende soorten bekleding en ontdek wat bij jou past.

31.



Draaifauteuil Monzone. 849,- Binnen 1 week in huis.   |   Eetkamerstoel Contiro. 299,- Binnen 1 week in huis.   |   Eettafel Gardo. 
1499,- Binnen 1 week in huis.   |   Eetkamerstoel Rona. 579,-   |   Opbergkast Charly. 1529,- 

Shop he look
32.



Eetkamerstoel Santia. 199,-   |   3-Zitsbank Carolina. 949,-   |   Hoekbank Topia. 1999,- Binnen 1 week in huis.
Fauteuil Jontia. 749,-

Stoer &
indus rieel

33.



écht iets voor jou

Je eigen bankzelf samens ellen

Kijk binnen bij onze 
klanten en zie het  
resultaat van hun 
maatwerk banken

34.



Eindelijk een bank he-le-maal naar wens. 

Al onze banken zijn zelf samen te stellen qua opstelling/formaat en  
soort bekleding. En een aantal van onze banken zijn nóg verder te  
personaliseren, per model zijn de mogelijkheden echter verschillend.  
Lees hoe het werkt en ontdek alles over onze maatwerk toppers.  
Kies bijvoorbeeld uit verschillende soorten zitcomfort, houd je van  
een stevige zit, of juist een wat zachtere? Ook kun je bij de Rigas  
en Carolina kiezen uit verschillende armleuningen en pootjes.  
Je maakt er op die manier echt je eigen bank van.

 

Ontdek de 1001 mogelijkheden

meer info

1.1. Kies jouw favoriete model

2.2. Kies de perfecte maat en opstelling

3.3. Kies de mooiste bekleding

4.4. Kies uit extra opties

Gratis advies in onze 31 winkels
Er is veel meer mogelijk dan we kunnen laten zien. Maatwerk  
meubels zijn daarom ook alleen in onze winkels te bestellen.  
Maak een vrijblijvende afspraak bij jouw dichtstbijzijnde winkel.  
Dan krijg je direct advies op maat, kun je materialen zien en  
voelen en natuurlijk proefzitten.

35.



Hoekbank Rigas. In microleer Bora. Met verstelbare hoofdsteunen en zwarte metalen poten. 277x222 cm. 2579,-

Rigas bankon werp 'm zelf

36.



Armleuningen
Keuze uit 8 verschillende. Vast of verstelbaar.

Extra opties

Poten
Keuze uit 5 typen. Hout of metaal. 

HF2 HF3 HF2-3 / MF2-3 MF2-4MF4-5-6

Elektrische  
relaxfunctie 

Bed/relax 
functie

Opberg- 
lade

Opberg-
ruimte

Type A/B Type C/D Type E/F Type J/K

Type  
L/M/N/O  
(met bies)

Type 
P/Q/R/S  

(met bies)

Type T Type U

Kies uit vele elementen 
Maak je eigen opstelling, van 3-zits tot grote u-bank.  

Kies uit verschillende soorten zitcomfort en uit meer dan  
250 stof- en leersoorten.

Hocker  
125 x 60

Trapeze-
hoek

HoekHocker  
70 x 70

Hoek met eiland
links/rechts

Hoek met eiland & 
Opbergruimte  
links/rechts

Longchair arm  
links/rechts

2 zits, 2 zits  
klein, 2,5 zits

3 zits1 zits  
met eiland

1 zits 1,5 zits

meer info
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S el zelf samen
                     de perfecte bank

38.

Hoekbank Carolina. In stof Leaf. Voorzien van Engelse stiknaad en memoryfoam in de zitting. 286x301 cm. 2399,-



S el zelf samen
                     de perfecte bank

Modern en comfortabel genieten.  
Met de keuze uit 3 soorten zitcomfort  
zit je gegarandeerd naar wens. Bekijk  
de mogelijkheden en ontwerp jouw  
eigen Carolina bank!

•  Kies opstelling en formaat. Keuze uit vele 

elementen.

•  Kies materiaal en bekleding. Keuze uit  

250 kleuren stof- en leer.

• Kies uit 2 verschillende armleuningen.

• Kies uit 3 verschillende poten. In hout of metaal.

• Kies uit Engelse of standaard stiknaad.

•  Kies uit 3 soorten zitcomfort. HR-schuim,  

HR-schuim met memory foam toplaag of 

boxspring met memory foam toplaag.

meer info

Ca
ro
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Elementenbank Natiria. In stof Leaf en 1 element in stof Chivas.  
Met HR-schuim in de zitting. 361x315,5x170 cm. 2899,- Keuze  
uit diverse elementen en leverbaar in vele stof-en leersoorten. 

Na
tir

ia
Wij zijn erg enthousiast over flexibele interieurs en 
geven je 3 redenen om voor een elementenbank te 
kiezen.

1: Wendbaar wonen is dé trend
Deze trend draait om functionaliteit en flexibiliteit, 
mede door het - in vele gevallen - hybryde werken. 
Tover jouw woonkamer om tot een ideale werkplek 
en switch gemakkelijk naar een chille lounge. 

2: Je raakt minder snel uitgekeken op je interieur
Met een bank bestaande uit losse onderdelen wissel 
je snel van interieur, zonder iets nieuws te kopen!

3: Een modulaire bank kan je zelf samenstellen
Bij INHOUSE kan je jouw bank zelf samenstellen. 
Dat is natuurlijk bij een gewone bank al een groot 
pluspunt. Maar bij een elementenbank is dat  
nóg leuker! Kies precies wat jij nodig. Kies vele  
elementen, stof-en leercombinaties en eventuele 
extra opties. 

3 redenen om voor een
te kiezenelemen enbank



41.

te kiezen Een elementenbank wordt ook wel 

modulaire bank genoemd. De naam 

verraad het eigenlijk al, dit zijn banken 

met onderdelen die los van elkaar te 

verplaatsen zijn. Alle zijkanten zijn  

namelijk doorgestoffeerd. 



Elementenbank Marcina. In stof Levis. 305x308 cm. 2749,- Keuze uit diverse elementen en leverbaar in vele stoffen.   
Bijpassende hocker. 469,- 

42.
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Heb jij ook wel eens het dilemma dat je niet weet naar 
welke kant je wil kijken vanaf de bank? Naar de televisie, 
richting de open haard of toch richting de tuin? Bij een 
elementenbank hoef je niet te kiezen. Eén element kun 
je naar de tuin draaien, het volgende element naar de 
televisie en het andere element naar de open haard.  
Je kunt hiermee alle kanten uit. Zo zit je op ieder moment 
van de dag heerlijk en op de juiste plek!

Een loungebank om heerlijk in te relaxen. Door 

de verschillende elementen kun je de hoekbank  

eenvoudig een andere opstelling geven. Ideaal  

als je je zithoek graag eens tussendoor een  

make-over geeft, want een andere opstelling  

geeft je woonkamer name lijk snel een nieuwe  

look. Schuif erop los!



Woondilemma?
                Gratis INHOUSEin erieuradvies

Inrichten lastig? We adviseren je graag, gratis
We kunnen het ons voorstellen dat je wel wat hulp kunt  
gebruiken, wanneer je op zoek bent naar een nieuw  
meubelstuk, omdat je je huis een make-over wilt geven,  
of omdat je gaat verhuizen.  Waarschijnlijk vraag je je af  
wat de mogelijkheden zijn van een bepaald meubel,  
welke kleuren goed matchen bij jouw interieur, voor  
welke afmeting je het beste kan gaan of welke  
bekleding in jouw woonsituatie het handigste is.  
Met al deze vragen helpen wij je graag!

•  Ben je op zoek naar een specifiek meubel en kan je wel 
wat hulp gebruiken?

•  Heb je vragen over (de mogelijkheden van) INHOUSE 
meubels?

• Wil je je huis anders inrichten, maar weet je niet hoe?
• Of heb je een andere woonvraag?

Maak dan gebruik van gratis advies door een van onze  
productexperts of stylistes. Tijdens een gesprek met een  
adviseur/stylist ga je aan de slag met jouw woonwensen.  
Maak gratis een afspraak via onze website:  
inhousewonen.nl/gratis-interieuradvies

Wat kun je van ons verwachten?
Wat voor advies je wenst is helemaal afhankelijk van jouw  
situatie en jouw woonvraag. Om jou zo goed mogelijk  
van dienst te kunnen zijn, kun je kiezen uit de volgende  
vormen van advies:

1.1. Product & meubeladvies (gratis)
Informatie/advies over INHOUSE producten, prijzen,  
maatwerk-kleur- en materiaalmogelijkheden.

2.2. Interieuradvies/schets (gratis)
Bij een interieuradvies gaan we nog een stapje verder.  
We kijken naar hoe je jouw woonkamer kunt inrichten  
en maken daarbij indien gewenst een interieurschets. 

3.3.  Interieurontwerp 3D 
Vind je het moeilijk om je voor te stellen hoe je woonka-
mer helemaal opnieuw kunt indelen op een manier die bij 
jou past? Dan kun je ook kiezen voor een uitgebreid interi-
eurontwerp. Met behulp van bijvoorbeeld moodboards en 
een interieurplan in 3D krijg je een op maat gemaakt advies 
in jouw woonstijl.
Aan een 3D interieurontwerp zijn kosten verbonden. Vraag 
naar de voorwaarden in de winkel.

meer info?
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Woondilemma?
                Gratis INHOUSE
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Voor iedere smaak

Eettafel Nemaro. Afgeschuind zwart eiken blad met open knoesten. Zwarte houten N-poten. 240x100 cm. 1419,-     
Eetkamerstoel Vigio. In velours stof Adore. 289,-   |   Eettafel Nemaro. Rond blad in massief eiken. Ø150 cm. 1349,-   
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smaak een tafel op maat

Eettafel Nemaro. Afgeschuind zwart eiken blad met open knoesten. Zwarte U-poten. 240x100 cm. 1349,-   |   Eettafel Nemaro.  
Tonvormig afgeschuind blad in massief eiken. 240x110 cm. 1699,-

Nemaro, de tafelserie met  
de meeste mogelijkheden
Ben je op zoek naar moderne tafel met een rond,  
ovaal, tonvormig of rechthoekig blad gecombineerd  
met een metalen poot? Bij model Nemaro kan het  
allemaal. Er is tevens zoveel keuze in bladvormen,  

afmetingen, pootmogelijkheden en kleuren!

Hoe werkt het? 
• Kies formaat, rond, ovaal, tonvormig,  

boomstam of rechthoekig tafelblad.
• Kies afwerking, kleur en bladdikte. Afgeschuind, 
recht of ronde hoeken in eiken gelakt of geolied. 

• Kies type onderstel. Diverse mogelijkheden  
in zwart metaal, hout of RVS.

meer info?
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Eettafel Gardo. Rond afgeschuind blad in eiken. Ø140 cm. 1199,-   |   Eetkamerstoel Parcito. In velours stof Velvet. 199,- Verkrijgbaar in  
3 kleuren.

Tal van 
mogelijkheden
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Bartafel Gardo. Boomstamblad in massief eiken. 160x78 cm. 1199,-   |   Eettafel Gardo. Rond blad in massief eiken. Ø140 cm. 1199,-
Eettafel Gardo. Boomstamblad in massief eiken. 240x98 cm. 1499,- * Geldt voor de getoonde uitvoering.

Stel jouw Gardo tafel zelf samen.
1.   Kies het tafelblad en afwerking; 

Ga je voor een ronde, vierkante, ovale, eivormige, boomstam  
óf rechthoekige tafel? Naast de vorm kun je kiezen voor een 
afgeschuind of recht opgedikt blad in vele kleuren massief eiken. 

2.  Kies de afmeting;  
Je kunt jouw tafel per 5 cm lengte langer of korter maken 
en de breedtematen kun je ook aan laten passen. Ideaal!

3.  Kies het onderstel; 
Qua kleuren en modellen heb je bij dit tafelconcept diverse  
mogelijkheden. Keuze uit een U-poot, spinpoot, A-poot, X-poot 
enz. De positie van de meeste poten kun je zelf bepalen.

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*

meer info
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Eettafel Canarias. Ovaal afgeschuind blad. 220x120 cm. 1579,-   |   Eetkamerstoel Leami. In stof Brave. Met armleuning 379,- 
Zonder armleuning 349,-

Verkrijgbaar met- 
of zonder wielen.
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Eettafel Canarias. Rond afgeschuind blad in HPL. Ø130 cm. 1399,-   |   Eettafel Canarias. Ovaal afgeschuind blad in HPL. 
220x120 cm. 1579,-   |   Eettafel Canarias. Afgeschuind blad in HPL. 200x100 cm. 1299,- 

Canarias, modern & onderhoudsvriendelijk
Deze moderne tafel stel je samen naar jouw eigen smaak en wens.  
De kunststof HPL bladen zijn onderhoudsvriendelijk en bovendien  
in vele kleuren verkrijgbaar. Daarnaast heb je de keuze uit wel 5  
bladvormen en verschillende soorten bladrandafwerkingen. Kies  
rechte poten, een kruis- of spinpoot en jouw design tafel is klaar!

meer info

Keuze uit vele 
kleuren HPL
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Metalen
kokerpoot.

Taranto, uniek & 
kwalitatief  
Bepaal zelf je eigen combinatie bij deze  
maatwerk tafelserie. Kies jij voor een ovaal,  
recht of boomstamblad? Of ga je voor een  
uniek visgraat of mozaïek blad? En zou je die 
dan combineren met een slanke spin-, koker-, 
of U-poot? Het kan allemaal. Taranto is kwal-
itatief hoogstaand en opgebouwd uit eerlijke 
materialen zoals massief eikenhout.

Met 6 verschillende typen bladen, 4 verschil-
lende bladrand afwerkingen, 20 verschillende 
houtafwerkingen, 6 verschillende typen poten 
en vele formaten, zijn de combinaties bijna 
oneindig. Elke tafel krijgt hierdoor een geheel 
eigen karakter.
 
Kom langs in de winkel en voel de verschillende 
tafelbladen, vergelijk alle typen poten en bekijk 
de diverse kleuren. We helpen je graag bij het 
maken van de juiste keuze.

meer info

Metalen  
jukstrippoot.

Metalen  
spinpoot.

Eettafel Taranto. Blad in massief eiken. 240x100 cm. 1199,-    |   Eettafel Taranto. Mozaïk blad in massief eiken, voorzien van metalen 
rand. 240x100 cm. 1179,-   |   Eettafel Taranto. Visgraat blad in massief eiken. 240x100 cm. 1149,-
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Eettafel Taranto. Visgraat blad in massief eiken. 240x100 cm. 1149,-   |   Eetkamerstoel Mento. In leer Rebound gecombineerd met stof 
Shout. 379,-   |   Eetkamerstoel Mento zonder armleuning. In leer Rebound. 329,- Diverse opties en vele stof- en leersoorten.
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Het creëren van extra plek? Geen probleem met een uitschuifbare tafel! Heb je op de meeste dagen  
genoeg aan 6 zitplaatsen aan tafel, maar schuiven er ook wel eens meer personen bij je aan tafel?  
Een uitschuiftafel maakt je extra flexibel. In een handomdraai creeër je er 4 zitplaatsen bij!

Eettafel Altari is standaard 190 cm breed en kun je met 60 cm verlengen. Zo kunnen er maar liefst  
8-10 personen plaatsnemen. Ideaal! In dit beeld zie je de tafel gecombineerd met eetkamerstoel Dominta. 
Deze stoel heeft stoere stiknaden op de rug en zitting, zit heerlijk én is uitgevoerd in een hippe bouclé stof.

Uitschuiven en aanschuiven maar!
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Eettafel Altari. Uitschuifbaar blad in eiken. 190+60x100 cm. 1599,-   |   Eetkamerstoel Dominta.  
In bouclé stof Touch. 139,- Verkrijgbaar in 3 kleuren.    |   Opbergkast Altari. H140xB125xD42 cm. 1299,-
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1. Eettafel Mangoly. Ovaal blad in mangohout. 230x110 cm. 699,-   |   2. Eetkamerstoel Contiro. In microleer Bora. Met enveloppe  
stiksel. 299,- Binnen 1 week in huis.   |   3. Eettafel Podavi. Ovaal blad in massief eiken. 240x120 cm. 1899,-   |   4. Eettafel Mango.  
Boomstamblad in mangohout. 240x100 cm. 799,-

Keuze uit ovaal of  
rechthoekig blad.

Keuze uit diverse afmetingen 
en een X- U of Spinpoot.

1.

2.

3. 4.
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Geschikt voor  
4-5 personen

Keuze uit verschillende  
maten en kleuren.

In verschillende kleuren 
lak of olie af te werken

Keuze uit 3 type poten  
en leverbaar in vele  
kleuren eiken.

Keuze uit verschillende  
maten en kleuren

5. Eettafel Ovum. Driehoekig afgeschuind blad in massief eiken. 156x156 cm. 1199,-   |   6. Eettafel Comani. Ovaal afgeschuind blad in 
Lamulux. 250x128 cm. 899,-   |   7. Eettafel Ranara. Rond keramiek blad Ø 130 cm. 1679,-   |   8. Eettafel Neviro. Ovaal eclips blad in HPL 
240x110 cm. 1299,-   |   9. Eettafel Oltia. Tonvormig blad in Lamulux. 250x110 cm. 949,-

5.

6.

7.

8. 9.
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Eetkamerstoel Salria. In velours stof Goldy. 189,- Verkrijgbaar in 3 kleuren.
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Welke eetkamerstoel  
past in jouw interieur?

Trendy design, tijdloos of robuust.  
Waar wordt jij blij van?

 
Naast uitstraling is het ook slim om na te  
denken over de afmetingen, het materiaal  

én het comfort.  
 

Heb je kinderen? Dan zul je misschien gaan voor 
een praktische stoel met onderhoudsvriendelijke 

bekleding, zoals velours of microleer. 

Wil je lang en uitgebreid tafelen? Dan is een goed 
zitcomfort en een fijne armleuning essentieel.  
En wat dacht je van een stoel met wieltjes of 

terugdraaimechanisme?

De perfecte zit is voor iedereen anders.  
Kom proefzitten in onze winkel en kies 

 jouw favoriet!

1. Eetkamerstoel Dento. In microleer Bull. 279,-   |   2. Eetkamerstoel Linna. In bouclé stof Alpine. 349,-   |   3. Eetkamerstoel Tanaro. 
In microvezelstof Luxor. 159,-   |   4. Eetkamerstoel Rantio. In velours stof Adore. 429,-   |   5. Eetkamerstoel Hiria. In stof Nubucco. 
329,-   |   6. Eetkamerstoel Salria. In velours stof Goldy. 189,-   |   7. Eetkamerstoel Parcito. In velours stof Velvet. 199,-

Stoelen:kies jouw favorie
1.

3.

5.

6.

7.

2.

4.
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Déperfec e kast
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1. TV-Meubel/dressoir Lentaro. H60xB220xD40 cm. 1049,-   |   2. TV-Meubel/Boekenkast Lentaro. H220xB220xD40 cm. 2699,-     
3. Boekenkast Lentaro. H220xB60xD40 cm. 999,-   |   4. Opbergkast Lentaro. H220xB60xD40 cm. 1099,-   |   5. Opbergkast Lentaro. 
H220xB90xD45 cm. 1599,- 

Lentaro
Een kast is niet alleen een praktisch item, maar het kan ook een echte 
eye-catcher zijn. En zwarte kasten zijn helemaal on trend! De Lentaro 
kasten zijn uitgevoerd in mat zwart eikenhout en staan ultra modern in 
jouw interieur. Ze zijn tevens te verkrijgen in naturel eiken. De metalen 
handgrepen worden los meegeleverd. Je kunt er dus ook voor kiezen 
om de deuren greeploos te laten, of hier juist in te variëren. De deuren 
en laden zijn voorzien van soft close systeem.

Verkrijgbaar met- of  
zonder handgrepen.

1.

2.

3. 4.

5.
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62.

Opbergkast Verdo. H190xB62xD48 cm. 1249,-   I   Vitrinekast Verdo. H190xB62xD48 cm. Voorzien van lade. 1449,- Optie LED- 
verlichting: 95,-   |   Eettafel Verdo. Afgeschuind blad in eiken fineer. 240x100 cm. 1399,-   |   Wandcombinatie Verdo.  
H c.a.160xB225xD36 cm. 1999,-



Verdo
Bij de Verdo serie kun je de kleur van zowel de kast, als de deur- en ladefronten zelf kiezen! 

Er is keuze uit meerdere type kasten en vele kleuren lak voor de ombouw en de fronten. 

Daarnaast zijn de fronten ook nog in diverse kleuren eiken fineer te krijgen.

Meer dan                          alleenopbergen

Dressoir Verdo. H83xB150xD48 cm. 1299,-   |    TV-Meubel Verdo. H61xB200xD48 cm. 1249,-
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Sontari
Meubelserie Sontari is uitgevoerd in een 
Lamulux kleur met een natuurlijke uitstraling 
en voelbare ‘houtnerven’. Kom naar de winkel, 
zie de diverse kasten en tafels en ontdek de 
voordelen van Lamulux!

1. Dressoir Sontari. H90xB215xD45 cm. 1199,-   |   2. Boekenkast Sontari. 
H192xB60xD42 cm. 849,-   |   3. Opbergkast Sontari. H192xB60xD42 cm. 899,- 

Een

basis
neu rale

1.

2. 3.64.



Krasvast en
onderhoudsvriendelijk.

4. Opbergkast Sontari. H192xB117xD42 cm. 1499,-   |   5. TV-Meubel Sontari.  
H63xB160xD45 cm. 875,-   |   6. Salontafelset Sontari. 90x45 cm. 549,-

4.

5.

6.
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1. Opbergkast Larente. H140xB120xD45 cm. 1079,-   |   2. TV-Meubel Larente. H50xB238xD45 cm. 949,-   |   3. Opbergkast  
Larente. H200xB60xD45 cm. 849,-   |   4. Eettafel Larente. Afgeschuind ovaal blad. 220x120 cm. 799,-   |   5. Vitrinekast Larente. 
H200xB60xD45 cm. 949,-   |   6. Dressoir Larente. H78xB190xD45 cm. 999,-

Larente
De Larente meubelserie is modern, strak én 

onderhoudsvriendelijk. Dankzij de hoogwaardige Lamulux 

afwerking in de kleur Natur hebben de meubels de uitstraling  

en het gevoel van echt hout, maar zijn ze zeer kras-,  

slijt- en stootvast.

6.

Blad & zijkant 
kleur Old Piano.

1.

3.

4.

5.

2.
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Eettafel Pantila. Afgeschuind blad in rustiek eiken met afgeronde hoeken. 240x98 cm. 1399,- Stel zelf samen. Keuze uit verschillende  
poten, maten en kleuren.   |   Eetkamerstoel Domeli. In velours stof Bonnie, met terugdraaimechanisme. 299,- In vele stof- en leersoorten.
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Hoekbank Lavolta. In stof Bivona. 289x219 cm. 1699,- Keuze uit diverse opstellingen en vele stoffen en kleuren.   |   Eettafel Kentaro. 
Tonvormig blad in HPL. 240x110 cm. 1099,-   |   Opbergkast/bureau Kentaro. H145xB135xD35 cm. 1379,- 
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Dressoir Kentaro. H80xB210xD42 cm. 1179,-

Kentaro 
De Kentaro meubels zijn kras-, slijt en stootvast en hebben door het materiaal melamine 

in de kleur naturel eiken de uitstraling van massief hout. Ideaal! Naast de afgebeelde 

meubels kun je kiezen uit diverse dressoirs, opbergkasten, TV-Meubels en eettafels. 

Laat je informeren in de winkel.
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Hoekbank Jamaria.  
In stof River. 343x216x158 cm. 1999,- 
Binnen 1 week in huis.

Hoekbank Hetara.  
In stof Renegade. 221x342x148 cm. 2199,-
Binnen 1 week in huis. OP=OP

Hoekbank Delora.
In velours stof Seven. 185x352x215 cm. 1879,-
Binnen 1 week in huis.

Hoekbank Topia.  
In stof Sneak. 162x353x196 cm. 1999,-
Binnen 1 week in huis.

Deze banken zijn binnen 1 week bij jou thuis
Snelle levering is dé trend! Daarom hebben wij Express Delivery voor 

onze favoriete meubels. De meubels op pagina 70 t/m 75, exact in 

deze uitvoeringen, worden binnen 1 week al bij je thuisbezorgd.  

Onze meubels op voorraad worden regelmatig uitgebreid. Kijk op  

inhousewonen.nl/express-delivery voor het actuele aanbod.

* Geldt voor de getoonde uitvoering.

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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Hoekbank Famanti.
In stof Ribcord, inclusief 3 lendekussens  
en 3 sierkussens. 314x248 cm. 1799,-
Binnen 1 week in huis, ook de gespiegelde  
uitvoering.

Hoekbank Nayomi. 
In stof Florance, met verstelbare 
hoofdsteunen. 284x233 cm. 1799,-
Binnen 1 week in huis.

Hoekbank Celino.
In stof Python. Met verstelbare hoofd steunen, 
2 relaxfuncties incl. USB laadpoort en  
barelement. 327x295 cm. 2999,-
Binnen 1 week in huis.

Hoekbank Delora. 
In velours stof Seven. 275x185 cm. 1249,-
Binnen 1 week in huis.

* Geldt voor de getoonde uitvoering.
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Relaxfauteuil Ranio. In velours stof Adore. 
Maat M. 2-Motorig met accu. 2499,-
Binnen 1 week in huis.

Relaxfauteuil Ranio. In microleer Bull. Maat L.  
3-Motorig met kantelmechanisme. 2899,-
Binnen 1 week in huis.

Al deze fauteuils zijn
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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* Geldt voor de getoonde uitvoering.



Relaxfauteuil Chanti. In leer Lucca. Maat L.  
3-Motorig met kantelmechanisme. 3729,-
Binnen 1 week in huis.

Relaxfauteuil Chanti. In leer Vintage in combinatie met 
microleer Bora. Maat M. 2-Motorig met accu. 2599,- 
Binnen 1 week in huis.

Relaxfauteuil Chanti. In leer Granada.  
Maat S. 3-Motorig met sta-op. 3249,-
Binnen 1 week in huis.

Relaxfauteuil Ranio. In velours stof Adore. 
Maat M. 2-Motorig met accu. 2499,-
Binnen 1 week in huis.

Relaxfauteuil Ranio. In microleer Bull. Maat L.  
3-Motorig met kantelmechanisme. 2899,-
Binnen 1 week in huis.
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Stoel Jantino. In microleer Bull. 349,- 
Binnen 1 week in huis.

* Geldt voor de getoonde uitvoering.

74.

Al deze meubels zijn
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*

Eettafel Gardo. 
Boomstamblad in massief eiken. 
240x98 cm. 1499,-
Binnen 1 week in huis.

Eetkamerstoel Contiro. In microleer Bora. 299,- Binnen 1 week in huis.   |   Eetbank Contiro. In microleer Bora. 186 cm. 1149,-  
Binnen 1 week in huis.



Draaifauteuil Monzone. In leer Granada. 849,- Binnen 1 week in huis.

* Geldt voor de getoonde uitvoering.

binnen 1 week in huis!

Draaifauteuil Monzone. In leer Granada. 849,- Binnen 1 week in huis.   |   Draaifauteuil Monzone. In velours stof Adore. 749,- Binnen  
1 week in huis.   |   Draaifauteuil Rondo. In bouclé stof Alpine. 1029,- Binnen 1 week in huis.   |   Draaifauteuil Rondo. In stof Fusion met 
achterkant in leer Twilight. 1199,- Binnen 1 week in huis.
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Relaxfauteuil Pomonti. Maat L. In stof Chrono met achterkant in leer Toledo. 2-Motorig. 2049,-
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Ontspannen doe je in je favoriete fauteuil die  

niet alleen heerlijk zit, maar ook stijlvol staat in 

je interieur. Onze relaxfauteuils zijn ergonomisch 

verantwoord én je kunt ze helemaal naar wens 

samenstellen. Kies het materiaal en uitvoering 

en kies uit diverse opties. Bijvoorbeeld een heer-

lijke wellnessfunctie. Heerlijk toch? We tonen je 

hier een kleine greep uit onze relax collectie. 

5 relaxte fauteuils om bij weg e dromen
1.

3.
4.

5.

2.

1. Relaxfauteuil Dock 5. Maat S. In leer Wax. Handmatige bediening. 1449,-   |   2. Relaxfauteuil Dock 5. Maat M. In microleer Kentucky. 
Handmatige bediening. 1249,-   |   3. Relaxfauteuil Lento. In microleer Indiana. 2-Motorig met accu. 1499,-   |   4. Relaxfauteuil Pomonti. 
Maat M. In leer W10. 2-Motorig. 2099,-   |   5. Relaxfauteuil Twisto. Maat M. In stof Unit. Handmatige bediening. 1949,-

77.



1. Relaxfauteuil Lerira. Maat M. In leer Lucca met achter- en zijkant in stof Leaf. 3-Motorig met sta-op. Incl. pocketvering, afstandsbediening 
en elektrisch verstelbare hoofdsteun. 3299,- Optie: luxe comfortsysteem incl. o.a. massagesysteem. 950,-   |   2. Relaxfauteuil Lerira. Maat XS. 
In microleer Boxer. 3-Motorig met sta-op en kantelmechanisme. Incl. accu en afstandsbediening. 3129,-   |   3. Relaxfauteuil Lerira. Maat S. In 
microleer Bora. 2-Motorig met handmatige lendepomp. 2079,-   |   4. Relaxfauteuil Lerira. Maat L. In stof Oasis. Handmatige bediening. 1549,-

Lerira
Lerira is een model met vele mogelijkheden. 

Stel je eigen relaxfauteuil samen. Denk o.a. aan 

een zeer ruime keuze in stof- en leersoorten, 

keuze uit diverse poten, maten en extra well-

ness opties zoals een pneumatisch massage 

systeem of verwarmingsysteem met 3 standen.

1.

4.

2.

3.
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1. Relaxfauteuil Dalero. Maat M. In leer Vintage. 2-Motorig met accu. 2299,-   |   2. Relaxfauteuil Dalero. Maat L. In leer Rebound.  
2-Motorig met accu. 2349,-   |   3. Relaxfauteuil Dalero. Maat S. In leer Rebound. 2-Motorig met accu. 2249,-

Dalero
Wist je dat het bovenste deel van de rugleuning 

kan worden versteld zodat je altijd een optimale 

relaxhouding hebt? Deze 'topswing' zit standaard 

in elke Dalero relaxfauteuil. Daarnaast is de 

Dalero fauteuil naar wens samen te stellen. Kies 

uit vele stof- en leersoorten, diverse maten, 

verschillende rugstiksels én meerdere poten.

1.

3.

2.
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Nog meerfau euils
80.



Een greep uit onze bankencollec ie

81.



@inhousewonen

Wij worden enorm blij van binnenkijkers en we willen hier anderen ook graag mee inspireren!  

Dus heb je een INHOUSE meubel, staat deze inmiddels op de juiste plek én wil je jouw interieur showen?  

Deel dan jouw interieurfoto met INHOUSE meubel! Tag ons op social media (@inhousewonen of  

#inhousewonen) en jouw foto wordt uitgelicht in onze nieuwsbrief en/of socials.

Volg ons op social media voor nog meer  
wooninspiratie, interieurtrends én binnenkijkers!

happy cus omersBinnenkijken bij onze
82.



Dit is INHOUSE

Unieke meubels die zelf samen  
te stellen zijn.

INHOUSEdealers

Verkrijgbaar bij
30+ woonwinkels in NL.

Inspirerend, veelzijdig & 
kwalitatief, al bijna 30 jaar.

Wij zorgen voor onbezorgd wonen, 
kwaliteit staat daarbij centraal.

Gezien de grote vraag naar grondstoffen, aanzienlijke logistieke prijswijzigingen én onzekerheden op de markt, kunnen wij genoodzaakt zijn om de prijzen van onze artikelen  
tussentijds aan te passen. Uiteraard doen we er alles aan om dit te beperken en de levertijden zo kort mogelijk te houden. Op inhousewonen.nl vind je de actuele prijzen.
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IH-2022. Drukfouten, model- en prijswijzigingen onder voorbehoud. Kijk voor de actuele collectie en prijzen op www.inhousewonen.nl

inhousewonen.nl
Eettafel Nemaro. Afgeschuind blad in eiken met open knoesten. 240x100 cm. 1419,-
Eetkamerstoel Erata. In stof Alpine. 399,-   |   Eetkamerstoel Erata. In leer Twilight. 499,-

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




