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“like” ons op

1   Mallorca eetkamertafel, 160 x 90 cm van 529,- voor 499,-   
•  180 x 90 cm van 579,- voor 549,-  •  210 x 100 cm van 699,- voor 649,- 
Uitschuiftafel 160/210 x 100 cm 799,-  •  190/240 x 100 cm 899,- 

2  Rosalin eetkamerstoel in stof Amici met contrasterende bies 99,-
3  Mallorca bergkast laag, 2-deuren, 2-manden, 5-niches van 1049,- voor 899,-

Mallorca
eetkamertafel 
160 x 90 cm
van 529,- voor 499,-

Mallorca 
bergkast laag

van 1049,- voor 899,-

Rosalin
eetkamerstoel in stof Amici

99,-

contrasterende bies

kado!
*
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Twig* vloerlamp
incl. leeslamp, 160 cm

229,-

 2

Fiona 
eetkamerstoel 
in rotan 
van 119,- voor  99,-

Record
object 
20,5 x 41 cm 44,99

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

1        Mallorca dressoir, 2 deuren, 3 keerbare laden, 155 cm 799,- 
4 deuren, 2 keerbare laden 180 cm 799,-  •  225 cm 999,-

2      Fiona eetkamerstoel in rotan inclusief kussen in stof Canyon  
van 119,- voor 99,-

3      Mallorca eetkamertafel 160 x 90 cm van 529,- voor 499,- 
•  180 x 90 cm van 579,- voor 549,- 
•  210 x 100 cm van 699,- voor 649,- 
uitschuiftafel 160/210 x 100 cm 799,-  •  190/240 x 100 cm 899,-

4      Mallorca buffetkast, 2 glazen schuifdeuren, 2 deuren, 3 keerbare laden, 
155 cm, led-verlichting van 1649,- voor 1499,-

5   Sofie eetkamerstoel in stof vanaf 169,-  •  met handgreep vanaf 179,- 
Sono eetkamerstoel in leder vanaf 239,-  •  met handgreep vanaf 249,-

6       Bruka fauteuil in diverse stoffen en kleuren, afgewerkt met bijpassende 
of contrasterende bies vanaf 449,-

7      Mallorca vitrinekast, 110 cm breed 1049,-
8      Mallorca TV-dressoir,  

•  1 keerbare lade, 4 niches, 120 cm 399,- 
•  2 keerbare laden, 2 niches, 145 cm 499,- 
•  2 keerbare laden, 5 niches, 180 cm 599,-

contrasterende
bies mogelijk
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Dressoir
vanaf 699,-
Zoals afgebeeld 180 cm 799,-

 6

Bruka fauteuil
vanaf

449,-

Bijzettafel
60 x 60 cm

229,-

keerbare 
laden

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



Het programma Mallorca is gemaakt van Acaciahout in de kleur Wagon 
Grey, gecombineerd met wit MDF. Het leuke van dit programma zijn de 
omkeerbare laden. Aan de ene kant zijn ze gemaakt van rotan en de 
andere zijde is wit gelakt.

Mallorca, moderne romantiek

keerbare 
laden

 8

TV-dressoir
vanaf

399,-
Zoals afgebeeld 180 cm 599,-

 5

Sofie eetkamerstoel 
in stof vanaf

169,-

 3

 4

Mallorca
eetkamertafel 
160 x 90 cm
van 529,- voor 499,-

Buffetkast 

van 1649,- voor 

1499,-

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

Vintage
hanglamp
Ø 47 cm   249,-

echt 
leder

Sono 
eetkamerstoel  
in leder vanaf  239,-
met handgreep vanaf 249,-

Sofie eetkamerstoel  
in stof vanaf 

169,-
met handgreep 
vanaf 179,-

&chairs 
 choices 

• 12 kleuren stoelpoten
• Verkrijgbaar in stof of leder
•  RVS Sledeframe of houten poten
• Met of zonder handgreep

keuze uit sledeframe of houten poten

hout RVS rond vintage vierkant RVS vierkant

LED 
verlichting



Sydney 
ruime 3-zits in stof vanaf 

899,-
verkrijgbaar met of  
zonder verstelbare  
zitting
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Dubai Camels  
schilderij, 100 x 80 cm

249,-

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

Afmetingen (b x h x d) zijn circa, exclusief armleuning en  
met een poothoogte van 2,5 cm

Sydney - Je ideale bank in 7 stappen!
 Kies de elementen1  Kies de armleuning3 Kies de zit (FIX of FLEX)2

  Kies de bekleding 
Meer dan 200 stof/leder- 
kwaliteiten en kleuren

7 Kies het zitcomfort6

soft - meerdere lagen 
koudschuim

medium -  
met Bonell veren

 Kies het rugkussen4

met inpulling zonder inpulling 44 cm                             46 cm                             

 Kies de poot en daarmee de zithoogte5

laag 
2,5 cm                      

hoog 
4,5 cm

hout hout

rvs rvs

arm 1 
24 cm

arm 2
24 cm

arm 3
16 cmfix flex



   Albury ruime 3-zits
met ottomane  
in stofgroep 1

van 1099,- voor 999,-
Zoals afgebeeld in 
stof Monta 1199,-

  Mallorca 
boekenkast,  
187 cm hoog 499,-

  Bela karpet
60% wol en 40% viscose, 160 x 230 cm

299,-

 5

 6

 7

Mallorca salontafel 120 x 70 cm 

449,-

 4

Adra fauteuil
met vintage metalen frame 

in stof 
vanaf  349,-
Zoals afgebeeld in stof Panthera cognac 399,-

1     Sydney ruime bank, verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting   
•  3-zits vast in stof vanaf 899,-  •  3-zits verstelbaar in stof vanaf 949,- 

4    Adra moderne fauteuil met vintage metalen frame vanaf 349,-   
•  verkrijgbaar in stof of leder, in verschillende kleuren

5     Albury ruime 3-zits met ottomane links of rechts in stofgroep 1  
van 1099,- voor 999,-  •  zoals afgebeeld in stof Monta geel 1199,-

6    Mallorca salontafel, 2 keerbare laden, 1 niche, 120 x 70 cm 449,-
7    Mallorca boekenkast, 2 keerbare laden, 4 niches, 187 cm hoog 499,-
8    Reunion karpet 50% katoen en 50% jute, 160 x 230 cm 229,-

Mika*

vloerlamp,  
Ø 45 cm

199,-
Mika*

tafellamp, Ø 30 cm

69,-

Mika*

hanglamp, Ø 50 cm

249,-
*  In deze armatuur passen lampen 

van energieklassen: A++ t/m E

Twins kussen
45 x 45 cm

15,99

Lenny* tafellamp
18 x 40 x 59 cm

129,-

Teddy plaid
130 x 170 cm

129,-



Het programma Borneo combineert duurzaamheid met een eigentijdse interpretatie van de 
koloniale stijl. Recycled eiken met fijne nerf en wisselende kleurschakeringen bezorgen dit 
programma een warme uitstraling. Het unieke karakter wordt extra benadrukt door de toepassing 
van ambachtelijke metalen accenten.

Borneo, eigentijds koloniaal 1   Borneo buffetkast, 2 glasdeuren, 2 deuren, 3 laden,  
160 cm breed, led-verlichting van 1599,- voor 1399,-

2   Borneo eetkamertafel, 160 x 90 cm 549,- 
•  190 x 90 cm 599,- 
•  220 x 200 cm 699,- 
Uitschuiftafel 160/210 x 100 cm 999,-

3   Padoa eetkamerstoel in lederlook Tatra zwart, brique, groen 
of mosterd van 129,- voor 99,-

 4   Borneo dressoir 
•  2 deuren, 3 laden, 190 cm 899,- 
•  4 deuren, 2 laden, 225 cm 999,-

 5  Borneo lowboard, 180 cm breed 799,-
 6  Borneo wandtafel, 40 x 120 cm, 2 laden, 1 niche 499,-
7   Borneo boekenkast, 190 cm van 499,- voor 399,- 
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Borneo 
eetkamertafel  

vanaf 549,-
Zoals afgebeeld 190 x 90 cm  599,-

Kussen 
per stuk vanaf

12,99

 6 Wandtafel
120 cm breed

499,-

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

Station
hanglamp
Ø 43 cm  199,- 4

Buffetkast 

van 1599,- voor 

1399,-



Bezoek onze nieuwe website www.happyathome.nl
en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt!
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Padoa 
eetkamerstoel
 in lederlook Tatra
van 129,- voor 99,-

Boekenkast
190 cm hoog
van 499,- voor

399,-

Pear Scoop 
sculptuur, 
hoogte 43 cm

39,99

Stool Box
set van 2
Ø 33 cm en Ø 36 cm

199,-

 5

Lowboard
180 cm breed

799,-

Aura karpet
handgetuft, multicolor, 
160 x 230 cm

449,-
200 x 280 cm 649,-

Padoa
eetkamerstoel 
in lederlook Tatra

van 129,- voor 99,-



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 :

“like” ons op

Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Uitgave H@H 06-2015, aanbiedingen gelden van 7 december 2015 t/m 3 januari 2016

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

d e c o r a t i o n s NU: woonaccessoires
Bij aankoop vanaf € 500,- ontvang je een
waardecheque. Deze kun je tot en met 03/01/2016  
inwisselen voor producten uit onze Youniq collectie. 

• Bij aankoop vanaf € 500,- krijg je een cheque t.w.v. € 100,- cadeau
• Bij aankoop vanaf € 1000,- krijg je een cheque t.w.v. € 150,- cadeau
• Bij aankoop vanaf € 1500,- krijg je een cheque t.w.v. € 200,- cadeau
• Bij aankoop vanaf € 2000,- krijg je een cheque t.w.v. € 300,- cadeau

*  Niet geldig in combinatie met andere acties. Niet inwisselbaar tegen  
contant geld. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

kado!
*

Metal
windlicht, hoogte 33cm

59,99

Wire Hurricane
windlicht, ø 30 cm

49,99

Everest
vaas, hoogte 61cm

59,99Wire
klok, ø 70 cm

119,-


