
35e jaargang Nr. 386
Geldig van 02/11/2015 tot 30/11/2015

Website: 
www.emdecor.be

Kuurne
Ter ferranTs 14
TeL. 056/37.30.77

(Inrit Brantano)

rOeSeLAre
BrUGsesTeenWeG 535
TeL. 051/20.46.55
(rond punt Mamoetcentrum)

IePer
POTYZesTraaT 63
TeL. 057/20.52.57
(sT. Jan)Open van maandag tot en met vrijdag: 

9.30 u. - 12 u. / 13.30 u. - 18.45 u. 
Zaterdag : 10 u. tot 18.00 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Vanackere J. - info@emdecor.be
Verantwoordelijke uitgever: 

2-delige onderbodems 
70 x 200 cm. 
met bonnelvering + 
plateau-afwerking 
+ hoofdbord + potenset + 
1-delige wellnessmatras 
140 x 200 cm.
aMBIenTe 
hYPO-aLLerGeen
anti-allergieën, anti-huismijt. 
330 Zakjesveren per m3 
- 7 zones.

Boxspring AmBiANce ii
              140 x 200 cm.

850 eveneens verkrijgbaar 
160 x 200 cm. of 
180 x 200 cm., 
mits toeslag.

MaTras
7 ZOnes

330 Veren/
m3

2-delige onderbodems (2 x 80 cm.)
met geïntegreerde 7-zone pocketvering 
interieur matrassen
- keuze uit soepel of stevig
ligcomfort.
- met hoofdbord (10 cm. dik -
110 cm. hoog)
- met 2 sets ronde poten
h. 15 cm.
+ splittopmatras van hoog-
waardig koudschuim hr 40
met afritsbaar dubbeldoek
h. 7 cm.

Boxspring  2-persoons
Yuca 160 x 200 cm. electrisch verstelbaar -

dubbele motor

2-Delige onderbodems 
70 x 200 cm. met bonnelvering 
en comfortboorden
hoofd en voet afzonderlijk 
traploos verstelbaar

1465
2-delige matras : 
2 x 70 cm.hypo-allergeen  
anti-huisstofmijt
330 zakjesveren per m2 - 
7 comfortzones
keuze bekleding : 
stof of lederlook 
- diverse kleuren

MaTras
7 ZOnes

330 Veren/
m3

Boxspring  AmBiANce iii
140 x 200 cm.

electrisch verstelbaar -
dubbele motor

1550

Samenstelling: 
bed 160 x 200 cm. 
+ 2 nachttafels + schuifdeurkast 
B. 226 x H. 210 x D. 62 cm.

Slaapkamer
ruth
in san remo eik

samenstelling: 
bed 160 cm. + 5-deurskast met 
3 spiegels + 2 nachttafels.

Slaapkamer
treNDY i
in wallnut, wit of sonoma eik 395

StrAkke 
DeSigN 

AfwerkiNg !

Bekleed met kunstleder- 
onderbodems met latten 
+ Bonnellverenmatras

met
Lattenbodem +

matras !

Ster-
verkoop

NormAle prijS
€ 445

Compleet :
2 x onderbedden met 
pocketverenkern
+ 7 zones met Bultex afdekking
+ hoofdbord
+ 2 sets poten

Boxspring 2-persoons
refereNce 160 x 200 cm. ééNDelige

7 zoNe 
pocketvereNmAtrAS

grAtiS

2 persoonsbed marly
In alu-Grijs gelakt metaal
140 x 200 cm. met lattenbodem + matras

199
nu

“compleet”
metalen 
2 persoonsbed

Bij AANkoop vAN eeN
BoxSpriNg NAAr keuze

nu 495
NormAle prijS

€ 570
nu

Ster-
verkoop

Ster-
verkoop

995

Box primo
140 x 200 cm.

350

Bekleed met stof - 
2 onderbedden met latten.
Matras met pocketverenkern + 
luxe topdekmatras in hr-schuim 

Box BASic ii
160 x 200 cm.

575

luxe SlAApkomfort AAN
oNweerStAANBAre prijS

grAtiS expreSSo
krups

“Dolce gusto picollo”

grAtiS expreSSokrups“Dolce gusto picollo”



mOduLAIr AAnbOuwKAStenSySteem voor de slaapkamer ... het bureel en living
systeem geschikt voor zowel grote 
ruimtes als voor het kleinste hoekje. 
steeds kunt u alle beschikbare ruimte 
maximaal benutten. 
Deze veelzijdigheid maakt het 
programma zo geliefd.

Moderne en sfeervolle uitstraling in 
natuurlijke houtsoorten met draaideuren 
of vouwdeuren, met kristal 
spiegeldeuren, met schuiven en 
hoekkasten. alle elementen zijn eindeloos 
met elkaar combineerbaar en 
dit tegen de 

3 standaardhoogtes : h. 200 - 225 en 242 cm.
2 standaarddieptes : D. 46 en 64 cm.
7 standaardbreedtes : B. 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 cm.
7 Opzetelementen : B. 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 cm.

prijsvoorbeeld :

• Documentenkast : B. 300 x h. 242 x D. 46 cm.
   met 6 legplanken vanaf  995
Opzetelementen : B. 300 x h. 48 x D. 46 cm.

vanaf 595
• kleerkast : B. 300 x h. 242 x D. 64 cm.
   met 6 legplanken + 3 kleerstangen vanaf 1045
Opzetelementen : B. 300 x h. 48 x D. 64 cm.

vanaf 625
Wij doen graag een voorstel met 

maximale benutting van uw ruimte en 

maken vrijblijvend een

Gratis prijsofferte

Scherpste Prijzen

	 	 	 	 	 	
pocketvereNmAtrAS met 

AfNeemBAre hoeS

90 x 200

• soepel en krachtig verende matras - vormvast
• medium ligcomfort met dubbel doekhoes
• hypo-allergene matras
• totole hoogte 16 cm.
• uiterst geschikt voor vaste lattenbodems

40kg. DeNSiteit

140 x 200 160 x 200

mAtrASSeN iN kouDSchuim

90 x 200 140 x 200 160 x 200

• onder en boven afgedekt met polyether
• afritsbare hoes in dubbeldoek - wasbaar 60°
• stevig slaapcomfort
• totale hoogte ± 20 cm.

zakjesveren
met 5 

ergonomische 
comfort zones :

25%
super
korting 99

€ 135 25%
super
korting156

€ 210

180
€ 240

169
€ 230

250
€ 335

285
€ 380

“gelpeArl SpriNg 6”
398 veren/m2  - hoogte ± 24 cm.

• ergonomisch comfort dankzij de ondersteunende pocketverenkernen met 7 ergonomische zones
• de kernen van deze matrassen zijn opgebouwd uit verschillende specifieke lagen   
   met extra focus op drukverlaging, comfort en ventilatie.
• Uitstekend ligcomfort door drukontlastend visco-elastisch Bultex® 
   gelpearl-schuim met temperatuurregulerende gelpearls
• Uitzonderlijk slaapklimaat door temperatuurregulerende micro capsules in de matrastijk
• optimale ventilatie door 3mesh in de border en onderzijde van de matras

uitstekend slaapcomfort
Een constante lichaamstemperatuur voor een rustige, natuurlijke slaap dankzij 
de intelligente temperatuurregulerende micro capsules in de afwerkingslaag 
van de matrastijk

voortreffelijk ligcomfort
Een unieke verhouding van drukontlastend visco-elastisch Bultex® schuim met 
temperatuurregulerende gelparels vormt de basis van de gelpearl technologie.

comBiNeert ligcomfort 
zoNDer DrukpuNteN 

met eeN perfect 
SlAApklimAAt

optimale ventilatie
3Mesh verweven in de border en onderzijde van de matrastijk 
voor een optimale ventilatie

voortreffelijk
ligcomfort

optimale
ventilatie

749
ADvieSprijS 90 x 200 cm.

1169
ADvieSprijS 140 x 200 cm.

1325
ADvieSprijS 160 x 200 cm.

1445
ADvieSprijS 180 x 200 cm.

uitstekend
slaapcomfort

houten 
kader 

met latten 
in voorgevormd 

beukenhout.

2 persoons

€ 64
set koppelpoten 

vanaf € 25
vanaf 32
voor kwaliteitsvolle bodems,
zie onze toonzalen.

1 persoons

LAttenbOdemS + mAtrASSen
1 persoons

1 persoons

52
Met kop en 
voet electrisch 
regelbaar.

2402 persoons

€ 104
2 persoons

€ 480

Beuken-
houten 

kader met 
26 verende 

beukenhouten 
latten. 4 Dubbele 

latten ter hoogte van de 
lenden instelbaar op 

lichaamsgewicht.

2 laden
+ 1 spiegeldeur

2 laden
+2 spiegeldeuren

2 schuifdeuren

127

18
8

52

168

18
8

52

180

20
0

62

226

21
2

56

145 205 275

OPberG- en KLeerKASten

2 laden

85

18
8

52

115 5 deuren + 2 laden
+1 spiegeldeur 310



Salon
Nevo

samenstelling: 
Bed 
140 x 200 cm. 
+ 2 nachttafels 
+ schuifdeurkast 
met tussenspiegels 
B. 200 x 
h. 216 x  
D. 73 cm. - 
In optie: 
commode 
€ 118

Slaapkamer 
ArtoY
in graniet eikdecor

Bed 140 x 200 cm. 
+ 2 nachttafels + 
schuifdeurkast  
B. 200 x h. 215 x 
D. 70 cm. 
in optie : 
commode 
€ 150

750

Slaapkamer
NADiA
in wintereik

799

samenstelling : dressoir b. 259 x h. 111 x d. 50 cm. + 
vitrine b. 122 x h. 211 x d. 50 + 
tafel b. 184 x h. 78 x d. 101 cm.
bijpassende rotan stoel

Bibliotheek
tv wand

B. 259 cm.
h. 211 cm.
D. 50 cm.

tijdloze charme en romantiek

Actieprijzen
in onze

toonzalen

living York

Decor kristal eik-licht bruin

Dressoir
B. 211 x h. 90 x 
D. 45 cm. + 
tafel 190 x 90 cm. 
+ barkast  B.76 x 
h. 120 x D. 45
Bijpassende stoel 
naar keuze
vanaf  
€ 40 per stuk

living
emilY eik/grijs decor

samenstelling : 
Dressoir B. 220 x 
h. 86 x D. 48 cm. 
+ tafel 160/180 
x 88 cm.+ barkast 
of vitrinekast 
B.110 x h. 164
Bijpassende stoel 
naar keuze 
vanaf  
€ 40 per stuk

living leo 
naturel of donker eikdecor.

495 580

kuSSeNS

iNBegrepeN

Salon
BAchelor

stofbekleding
hoek
190 x 220 cm. 
Poef : 80 x 80 cm. 525

Salon
mArS

3-zit b. 220 x h. 83 x d. 94 cm.
2-zit b. 185 x h. 83 x d. 94 cm.
bank
bekleding kunstleder 675

3-zit b. 215 x h. 85 x d. 97 cm.
2-zit b. 182 x h. 85 x d. 97 cm.
bank
bekleding kunstleder

695 diverse combinatie mogelijkheden, diverse kleuren.
Opstelling zoals op foto: 2-zit + hoek + 
3-zit + longchair 
226 x 325 x 190 cm
bekleding 
kunstleder 865

hoeksalon
pheADrA

comBiNAtie 
2-zit + 
hoek + 
3-zit
B. 226 x
263 cm.

695

zitelementen
pAuliNe

Moduleerbare aanbouwelementen, 
ofzonderlijk combineerbaar naar 
grootte en stofkeuze
Stel zelf uw 
DroomSAloN 
SAmeN
Diverse stoffen en kleuren, 
naar keuze

Opstelling zoals op foto
D. 150 x B. 384 x D. 212 cm.

880
teminal links + 1-zit +1-zit + hoek + 
1-zit arm rechts
in optie grote poef : € 110

96 116 116 116 96

96

48

96

9696

150

96 1-zit 1-zit
+ arm 
links

1-zit
+ arm 
rechts

hoek poef
groot

poef
klein

hoek-
terminal

links

hoek-
terminal
rechts

DiverSe 

kleureN eN 

StoffeN !

Nieuw !

€130 €170 €170 €165 €110 €90

€285 €285



De liftzetel

helpt je
opStAAN

relax
ANAtol 
Manueel 
regelbare rug-, 
zit en voetsteun

echt
leDer

relax promo
Met elektrische motor. 
rug- en zithoogte electrisch 
verstelbaar. Liftsysteem 
elektrisch regelbaar. 

            In- en uitstaphulp.

225 725

relax NiNo
Met elektrische motor. 
rug- en zithoogte electrisch 
verstelbaar. 

Liftsysteem 
elektrisch regelbaar. 
In- en uitstaphulp.

echt
leDer 725

relax
AlicANte
Met dubbele elektrische motor 
met powerlift en uitklapbare 
wieltjes voor gemakkelijke                
               verplaatsing

995

tAfel BASic  B. 60 x L. 60 cm. ............................  € 78,90
 B. 60 x L. 80 cm. ............................  € 80,50
 B. 60 x L. 100 cm. ..........................  € 84,80
 B. 70 x L. 110 cm. ..........................  € 100,00
Stoel corfu vanaf. .........................................  € 55,00

tAfel veroNA B. 100 x L. 200 cm. ......................  € 262,00
BArStoel elli .................................................  € 115,00

KLeuren vAn beKLedInG en OnderSteL nAAr Keuze

tAfel quiNtA  B. 90 x L. 150 x h. 90 cm. ..............   € 250,00
 B. 90 x L. 180 x h. 90 cm. ..............   € 269,00
BArStoel quiNtA hoogte zit 65 cm.  vanaf ................. € 110,50

tAfel luStrA B. 80 x h. 90 x L.120 cm. .............  € 143,00
BArStoel reiNA hoogte 65 cm.. .....................  € 102,50

tAfel eliAS   B. 110 x L. 220 cm. ................vanaf  € 280,00
Stoel pro S stapelbaar .............................vanaf   € 84,00

tAfel veroNA L. 140 x B. 80cm.. ......................  € 197,00
BArStoel SierrA vanaf.. ................................  € 117,00

tAfelS en StoeleN voor keukeN en liviNg aan promotieprijzeN

tAfel AlicANte - verleNgBAAr (180 + 2 x 60 cm.) L. 300 x B.90 cm.vanaf€ 547,00
Stoel pro kleur naar keuze vanaf .............                € 95,00

vivo Grijze berkdecor.
Compleet hoekbureau*

bureeLcOmbInAtIe

*Bs-
COnTaIner
49 x 58
x 48 cm. €73

BU
200 x 
74 x 
80 cm.

€123

BU
160 x 
74 x 
80 cm.

*BU
180 x 
74 x 
80 cm.

€115€107

*aanBOUW-
TafeL
120 x 74 x 
65 cm. €58

D
90 x 
221 x 
42 cm.

€154

A
90 x 116
x 42 cm. €97

B
90 x 116
x 42 cm. €72

246

c
90 x 
221 x 
42 cm 

€139

folderprijzen zijn meeneemprijzen. Inclusief BTW.  Onder voorbehoud van wijzigingen of verbeteringen.  
Thuisbezorging volgens tarief zie toonzalen.

199clubfauteuil 
mArleeN
stofbekleding

Stoel
fancy
in luxe 
stofbekleding

kuip-
zetel
In lederlook rood

7979

99

40

18
0

40

80

18
0

40

120

18
0

40

60

18
0

40 opBerg- 
eN

SchoeN-
kASteN

met leg-
planken 

inbegrepen - 
diepte 41 cm. 
- kleur wit of 

eik grijs

9565 14077
BureAufeuteuilS hoogte verstelbaar met gaslift

11599


