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“like” ons op

D e  H A P P Y @ H O M E  c o l l e c t i e  i s  v e r k r i j g b a a r  b i j :

Bezoek onze website 
www.happyathome.nl

en bestel via onze webshop 
wanneer het jou uitkomt!
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1   Zirano luxe bank, met of zonder elektrisch verstelbare relaxfunctie  •  verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren 
•  2-zits vanaf 749,-  •  met relaxfunctie vanaf 1349,-  •  2,5-zits vanaf 799,-  •  met relaxfunctie vanaf 1399,- 
•  3-zits vanaf 849,-  •  met relaxfunctie vanaf 1449,-  •  bijpassende fauteuil vanaf 649,-  •  met relaxfunctie vanaf 899,-

2   Adra fauteuil met frame in vintage metaal vanaf 349,- • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren
3  Borneo boekenkast, 190 cm hoog 499,-
4   Mumbai bijzettafel, met blad in Kikarhout en metalen frame, klein 40 cm 69,-  •  groot 50 cm 79,-

Elephant and baby
schilderij 
120 x 90 cm 199,-

Zirano
luxe en comfortabele 2,5-zits  
in stof vanaf 

799,-
Zoals afgebeeld in stof Savannah 
met elektrisch verstelbare relaxfunctie 1449,-

verkrijgbaar met of 
zonder elektrisch 
verstelbare relaxfunctie

NIEUW!

NIEUW!

Space karpet
in oranje en petrol,  
160 x 230 cm 

299,-



  Padoa 
eetkamerstoel in lederlook Tatra 
zwart, brique, groen of mosterd
van 129,-

voor 99,-

Marcella eetkamerstoel
in stof Talamanca

van 149,-

voor 129,-
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Eetkamertafel

vanaf  699,-
ook verkijgbaar als uitschuiftafel

Hear Talk See  
schilderij, 140 x 60 cm

149,-

led-verlichting
Bevat ingebouwde armatuur met led-
lampen. Energieklassen A++ t/m A

Mika*
 hanglamp, 

Ø 50 cm

249,-

Coiba, het                               
programma met eindeloze keuzes:
Het Coiba-programma combineert robuust Acacia-hout met gelakte 
MDF elementen.  Keuzemogelijkheden staan bij dit programma centraal: 
kies uit maar liefst 8 kleuren hout en 2 lak-accentkleuren! Diverse 
meubelen worden geleverd inclusief led-verlichting. De tv-dressoirs 
en lowboard zijn voorzien van een handig kabel managementsysteem.



Dressoir 
190 cm

999,-
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1    Coiba eetkamertafel in Tibet Grey, vanaf 699,-  •  105 x 170 cm in Tibet grey 699,- • 105 x 200 cm in Tibet grey 799,-  
 •  105 x 230 cm in Tibet Grey 899,-  •  meerprijs houtkleur naar keuze 50,-  •  ook verkijgbaar als uitschuiftafel

2    Marcella eetkamerstoel in stof Talamanca licht grijs of coffee mix van 149,- voor 129,-
3   Coiba highboard, 2 deuren, 2 laden, 7 niches, led-verlichting 140 cm breed, zoals afgebeeld in  

Tibet grey met accenten in antraciet 1299,-  •  meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 100,-
4   Coiba dressoir, 2 deuren, 3 laden, 3 niches 

•  190 cm breed, zoals afgebeeld in Tibet grey met accent in antraciet 999,-   
•  225 cm breed, in Tibet grey met accent in antraciet 1199,-   
•  meerprijs hout- en accentkleur naar keuze 100,- 
Coiba dressoir, 1 deur, 3 laden, 3 niches, led-verlichting, 160 cm breed in Tibet grey 
 met accent in antraciet 899,-  •  meerprijs houtkleur naar keuze 100,-

5     Sydney ruime bank, verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting  •  3-zits vast in stof vanaf 899,-  •  3-zits verstelbaar in stof vanaf 949,- 
6    Coiba boekenkast in Tibet Grey, 10 niches, 75 cm breed 499,-  •  meerprijs houtkleur naar keuze 50,-

Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!

Reunion karpet
160 x 230 cm

229,-

Sydney 
ruime 3-zits in stof vanaf 

899,-
verkrijgbaar met of  
zonder verstelbare  
zitting

 5

Dubai Camels  
schilderij, 100 x 80 cm

249,-

Mika*
 

vloerlamp, 
Ø 45 cm

199,-

Mika*
 tafellamp, 

Ø 30 cm

69,-

Tai Chi Man
hoogte 21 cm

69,99
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*  In deze armatuur  
passen lampen van 
energieklassen:  
A++ t/m E

NIEUW!



   Albury ruime 3-zits
met ottomane  
in stofgroep 1
van 1099,- voor 999,-
Zoals afgebeeld in 
stof Monta 1199,-

Varoy ruime 2-zits

in stof
vanaf  749,-

  Mallorca 
boekenkast,  
187 cm hoog 499,-

  Bela karpet, 
160 x 230 cm,   

 299,-
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1     Albury ruime 3-zits met ottomane links of rechts in stofgroep 1 van 1099,- voor 999,-  •  zoals afgebeeld in stof Monta geel 1199,-
2    Mallorca salontafel, 2 keerbare laden, 1 niche, 120 x 70 cm 449,-
3    Mallorca boekenkast, 2 keerbare laden, 4 niches, 187 cm hoog 499,-
4    Paris fauteuil manueel verstelbaar in stof vanaf 1099,-  •  in leder vanaf 1399,-  • elektrisch verstelbaar in stof vanaf 1599,-   

•  in leder vanaf 1899,- • met “sta-op-hulp” in stof vanaf 1799,-  •  in leder vanaf 2099,-  • meerpijs arm-kantelfunctie 150,-
5    Varoy bank, verkrijgbaar in stof en leer, in verschillende kleuren en afmetingen  

•  2-zits 167 cm breed vanaf 749,-  •  2,5-zits 197 cm breed vanaf 799,-  •  3-zits 227 cm breed vanaf 849,-  •  fauteuil vanaf 549,-   
Ook verkrijgbaar als hoekbank
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Mallorca salontafel 120 x 70 cm 

449,-

3-zits 
in stof vanaf  849,-



Sydney hoekbank, 2-zits  
met hoekelement en ottomane

in stof
vanaf  1897,-
optioneel: verstelbare zittingen
Kijk voor alle mogelijkheden van model Sydney op  
www.happy@home.nl hoofdsteunen  

per stuk         99,-

Somero 
vloerlamp,  
170 cm hoog 199,-
In deze armatuur passen lampen  
van energieklassen: A++ t/m D

  Mallorca 
boekenkast,  
187 cm hoog 499,-

Trio karpet, 
160 x 230 cm 

279,-

Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!

Helemaal rel xed voor een -prijs 

Flamingo 
kussen, 
45 x 45 cm  14,99

  Paris verstelbare fauteuil, 

in stof vanaf 1099,- 
(manueel verstelbaar)
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Origami kussen, 
45 x 45 cm 

14,99

Verkrijgbaar met of zonder 
elektrisch verstelbare relaxfunctie

Shanghai bijzettafel,
met blad in glas en metalen frame 
klein 50 x 50 cm

79,-
groot 65 x 65 cm

99,-

Twig* vloerlamp, 
inclusief leeslamp,  
hoogte 160 cm 

229,-
3D-Waves poef, 
in geel of petrol, hoogte 40 cm

69,-

*  Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen en heeft fittingen voor lampen in energieklassen A++ t/m E.

NIEUW!



1   Deaumain eetkamertafel 160 x 90 cm 579,-  •  190 x 100 cm 649,-  •  220 x 100 cm 799,- 
uitschuifbare tafel 160/220 x 100 cm 999,-  •  190/250 x 100 cm 1099,-

2   Deaumain dressoir, 4 deuren, 3 laden, 220 cm breed van 1099,- voor 999,-   
•  190 cm 999,-  • 160 cm 849,-

3   Deaumain highboard, 2 deuren, 3 laden, 3 niches, halogeen verlichting, 140 cm breed 1199,-
4   Carmen armstoel in stof Leopard antraciet of clay, op wielen van 149,- voor 129,-
5   Aspen bank, in diverse stoffen en kleuren, afgewerkt met bijpassende of contrasterende bies  

•  2,5-zits + ottomane links of rechts in stof vanaf 1299,-  •  2,5-zits vanaf 799,-  
•  3-zits in stof vanaf 899,-  •  loveseat vanaf 649,-  •  hocker vanaf 349,-

6   Deaumain hoektafel, inclusief mand, 70 x 70 cm 349,-
7   Deaumain buffetkast, 2 schuifdeuren, 2 deuren en 3 laden, 160 cm breed 1399,-

Carmen armstoel in stof 
Leopard antraciet of clay, op wielen
van 149,-

voor 129,-
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Eetkamertafel 
vanaf  579,-
Zoals afgebeeld 190 x 100 cm 649,-

Fiona 
eetkamerstoel in rotan,  
inclusief kussen in stof Canyon
van 119,-

voor 99,-

3

Kussens 
per stuk vanaf 

14,99

Nagor* 
vloerlamp,
hoogte 160 cm 

249,-

*  In deze armatuur passen lampen 
van energieklassen A++ t/m E

NIEUW!



Vintage* 
tafellamp, Ø 40 cm 

149,-

 Dream 
schilderij, 90 x 90 cm 

199,-

 Rosalin 
eetkamerstoel in stof Amici  
met contrasterende bies

99,-

Het programma Deaumain is gemaakt van Acaciahout, in de kleur pampas 

grey in combinatie met witte lak. Deaumain is de moderne interpretatie 

van landelijk karakter. Diverse kasten worden geleverd inclusief mandjes 

en met halogeen verlichting. Bij Deaumain zijn veel keuzemogelijkheden.

Deaumain Landelijk karakter

Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!
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Dressoir 220 cm
van 1099,-

voor 999,-

Hoektafel 
70 x 70 cm, inclusief mand

349,-
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Aspen 2,5-zits met ottomane
links of rechts in stof groep 1, vanaf

1299,-

Buffetkast 
160 cm breed

1399,-

Liv vaas
44 cm

69,99

Linda vaas
18 cm

29,99

Hippie Cat 
schilderij 80 x 80 cm

99,-

NIEUW!



Bliss karpet
in groen of antraciet, 
160 x 230 cm 

299,-

D e  H A P P Y @ H O M E  c o l l e c t i e  i s  v e r k r i j g b a a r  b i j :

Adra 
fauteuil met frame in 
vintage metaal vanaf

349,-
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“like” ons op

Bela karpet
in groen, blauw of antraciet
160 x 230 cm 

299,-

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave H@H 05-2015, aanbiedingen gelden van 28/09/2015 tot en met 01/11/2015

Bezoek onze website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!
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1   Mumbai bijzettafel, met blad in Kikarhout en metalen frame,  
•  klein 40 cm 69,-  • groot 50 cm 79,-

2   Roos, bijzettafel in oranje, wit of taupe,  
set van 2: klein 40 cm en groot 50 cm 79,-

3   Adra fauteuil met frame in vintage metaal vanaf 349,-   
•  verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

Relive karpet
in groen of oranje,
160 x 230 cm 

279,-

Juliette karpet
in groen of bruin,  
160 x 230 cm 

179,-

Space karpet
in oranje en petrol,  
160 x 230 cm 

299,-

Aura karpet
handgetuft, multicolor
160 x 230 cm 

449,-
200 x 280 cm 649,-


