www.herraetswoonplein.nl

LAAT U INSPIREREN!
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Jacob Merlostraat 17, 5961 AA Horst
www.herraetswonen.nl
tel. 077-3241190

Vijverlaan 2, 5961 DJ Horst
www.leendersvloerenraam.nl
tel. 077-3980855

Jacob Merlostraat 23, 5961 AA Horst
www.herraetsslapen.nl
tel. 077-3998110
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4 GENERATIES ERVARING
MET WONEN EN INRICHTEN
Herraets Ons Huis, de voorloper van het huidige Herraets Woonplein,
was een typisch familiebedrijf en decennia lang een begrip in de regio.
Tegenwoordig is Herraets Woonplein, waar service en kwaliteit net als
vroeger nog steeds hoog in het vaandel staan, een modern bedrijf.
Ted Herraets (Herraets Wonen) Paul Herraets (Herraets slapen)
en Ramon Leenders (Leenders Vloer & Raambekleding) heten u van
harte welkom in hun moderne zaken op het Herraets Woonplein.

DRIE WERELDEN ONDER ÉÉN DAK!
Onder één dak treft u nu op ruim vijfduizend
vierkante meter onze drie gespecialiseerde
afdelingen aan, die ieder op hun eigen
vakgebied wonen, slapen en woningtextiel
het beste bieden.
HERRAETS SLAPEN is een speciaalzaak die zich in de
breedste zin des woords met slapen bezighoudt. Men
kan hier een complete slaapkamer samenstellen, van
bedbodems, matrassen, ledikanten en kasten in alle soorten en maten tot complete
boxsprings. Herraets Slapen heeft tevens een zeer brede keus in bedtextiel. Herraets
Slapen is dealer van Auping, Tempur, Norma, Eastborn, Beddinghouse etc. Sinds
enkele jaren brengt Herraets Slapen onder een eigen merknaam “Dreambox” een
boxspring en matrassenlijn uit.
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HERRAETS WONEN richt zich volledig op meubels voor uw woonkamer en
keuken. In deze speciaalzaak kan men terecht van bankstel tot eethoek of kast.
Of men nu iets zoekt in het moderne of klassieke segment! Volledig maatwerk; zoals u
het wenst is ons totaal niet vreemd. Een andere veel toegepaste service
die wij verlenen is bij uw thuis, geheel vrijblijvend, advies geven met (of zonder) nieuwe
meubels hoe u uw interieur opnieuw kunt inrichten.
Tevens heeft Herraets sinds kort de meest uitgebreide relaxwinkel in de regio!
Alle modieuze modellen die momenteel op de markt te verkrijgen zijn, staan in
onze winkel. Het grootste assortiment STA-OP fauteuils in de regio vindt u bij ons!
Niets is ons te gek; wij denken volledig mee met de wensen van de klant en passen daar uw
relaxfauteuil op aan. Wij leveren uw relaxstoel direct uit voorraad of met
een levertijd vanaf 3 weken. Bekijk snel onze site en laat u verrassen!!!

LEENDERS VLOER EN RAAMBEKLEDING is de specialist op het gebied van vloeren,
gordijnen, raamdecoratie en zonwering, zowel voor de consument als voor projecten,
renovatie en nieuwbouw. Onze jarenlange ervaring en praktische manier van denken, in
combinatie met een vooruitziende blik, biedt u de zekerheid van een eindproduct geheel
naar wens. Onze interieurspecialisten weten hoe ze van je huis een thuis kunnen maken. Het
vakmanschap, de service, het advies en de garantie staan als een huis bij Leenders Vloer &
Raambekleding. Net zoals er bijvoorbeeld alleen gewerkt wordt met de beste materialen,
gewoon omdat wij vinden dat u daar recht op heeft. Op zoek naar een nieuwe vloer of
een fraaie raamdecoratie? Kom dan eens binnen bij Leenders Vloer & Raambekleding!

Herraets Slapen
Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst
www.herraetsslapen.nl
077-3998110

Leenders
Vloer & Raambekleding
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
www.leendersvloerenraam.nl
077-3980855

Herraets Wonen
Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst
www.herraetswonen.nl
077-3241190
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DE DREAMBOX COLLECTION:
SLAPEN MET EXTRA’S
STANDAARD VOORZIEN VAN:
• Extra ruime keuze in
hoogwaardige stoffen.
• Extra ruime keuze in modellen.
• Extra lange garantie.

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160/180 x 200/210 cm
van 4.498,- voor 3.998,Extra opties:
Luxe comfort(split)topper, latex of
visco traagschuim.

Het concept dreambox maakt het u wel erg eenvoudig
om een boxspring te kiezen. Er is bijvoorbeeld geen
verschil in prijs tussen de diverse stoffen. Alleen voor
extra luxe betaalt u wat meer. Zo weet u altijd en snel
waar u aan toe bent.

CADEAU
BEDTEXTIELPAKKET

WAT IS EEN DREAMBOX SUPREME?
Een dreambox supreme is een pocketgeveerde boxspring. Het frame is
vervaardigd uit langzaamgroeiend, Scandinavisch dennenhout. Dit garandeert
u extra lang slaapplezier. Tevens krijgt u een extra lange garantie van 25 jaar
op frame en draadbreuk.

VASTE UITVOERING
160/180 x 200/210 cm
van 3.998,- voor 2.998,Inclusief de standaard extra’s:
• Pocketgeveerde boxspring
• Matrassen met 7-zone pocketvering
• Luxe HR foam topper
• Aegis anti-allergische,
antibacteriële tijk
• Hoogwaardige bekleding

6 modellen hoofdborden
Soepele afdeklaag van HR foam
optie: visco of latex

INCLUSIEF
DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

5-zone
pocket-geveerde
boxspring

VANAF

2998,-

Frame van
langzaamgroeiend
Scandinavisch
dennenhout met
25 jaar garantie

7-zone thermisch geharde
geneste pocketveren
Antibacteriële Aegis tijk

KIES UW FAVORIETE DREAMBOX MODEL
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Hidde

Rick

Jur

Lina

Erik

Tibor

ERVAAR HET PURE SLAPEN

VAN 2798,-

2298,INCLUSIEF
DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

DREAMBOX
DE LUXE
160/180 x 200/210 cm
bestaande uit:
• hoofdbord
(6 uitvoeringen)
• 2 x boxspring gestoffeerd
• 2 x 7- zone pocketveermatras
gestoffeerd
• Keuze uit een latex, visco
traagschuim of koudschuim
(split)-topper
van 2798,- voor 2298,elektrisch verstelbaar
van 4198,- voor 3498,-

CADEAU
BEDTEXTIELPAKKET

BOXSPRINGSET
DREAMBOX BASIC

ELEKTRISCH
VAN 2998,-

1998,-

bestaande uit:
• hoofdbord
• 2 x elektrische boxspring
met geïntegreerde
matrassen met 7-zone
pocketveer interieur
• 1 x splittopper hoogwaardig
koudschuim
• 2 x set RVS ronde poten
Ook leverbaar met latex of
traagschuim topper.
van 2998,- voor 1998,-

CADEAU
4 SEIZOENEN
DEKBED
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BETAALBARE KWALITEIT
CO
M

SLAAPKAMER
SYDNEY
COMPLEET
bestaande uit:
• 4 -deurs kast
• ledikant 160x200 cm.
• 2 x nachtkastje
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Van 2898,- voor 1998,Ledikant en linnenkast in
verschillende afmetingen
leverbaar.
Bijpassende commode
3 laden 349,Spiegel 129,-

VAN 2898,-

1998,-
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SLAAPKAMER
MANILLA
bestaande uit:
• 2-deurs schuikast
• deelbaar ledikant 160/180 x200
• 2 x nachtkastje
van 2998,- voor 2398,Ledikant en linnenkast zijn in
verschillende afmetingen en
kleuren leverbaar.

VAN 2998,-

2398,-
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CAPITAL
COLLECTiON

KIES DE LUXE VAN EEN BOXSPRING
BOXSPRINGSET
SOFTLINE PRESTIGE

VAN 4498,-

3998,-

INCLUSIEF
DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

160/180 x 200/210 cm
bestaande uit:
• hoofdbord
(8 uitvoeringen)
•b
 oxspring/matras 9-zone
pocketveer kern. Dubbel
thermisch geharde en op
unieke wijze dwarsgeplaatste
pocketveringen, middels
voorcompressie gezôneerd.
3 cm natuurlatex met
meegvulcaaniseerde
drukverdeler
• k euze uit 3 verschillende
(split)toppers (natuurlatex,
visco of koudschuim) of een
combinatie hiervan
• potenset in verschillende
uitvoeringen.
160x200 cm
van 4498,- voor 3998,elektrisch verstelbaar
van 5798,- voor 4998,-

CADEAU
BEDTEXTIELPAKKET
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ENKEL TOPMERKEN

Begin de dag goed: met een stevig ontbijt, de krant én de nieuwe
Auping Original. De beste bodem en de beste matras zijn de basis
voor een comfortabele nachtrust. Dat maakt de Original dé basis
voor een energieke dag. Laat je inspireren bij Herraets Slapen.

IN

U
DE NIEK
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!

DE RELAXWINKEL MET
5 UNIEKE
PUNTEN:

· 5 JAAR GARANTIE op uw nieuw
aangekochte relaxmeubel
Internetprijzen
·
· 50 relaxfauteuils direct uit voorraad
leverbaar, bezorging binnen 5 werkdagen!
· Meer dan 1000 verschillende mogelijkheden
· Mogelijkheid om op zicht thuis uit te proberen

RELAXFAUTEUILS
AL VANAF

375,-

zitten

relaxen

liggen

hart-balans stand

NEDERLANDSE PRIMEUR!
Kijk op www.natuzzirevive.com en laat u verrassen!

Het
allernieuwste,
revolutionaire
relaxfauteuil
concept!

9

2,5-ZITS +
2 FAUTEUILS
VANAF

1998,VANAF

1298,ZITCOMBINATIE
Comfortabele zitcombinatie ook leverbaar met verstelbare hoofdsteunen
en/of elektrische relaxfunctie. In stof vanaf 1298,-

LAMULUX
is een meubelgrondstof
waarbij beleving en
optiek worden verkozen
boven specifiek
materiaalgebruik.

DRESSOIR
180 CM BREED
VANAF

785,-

DRESSOIR
3-vlaks uitvoering
vanaf 775,-

TAFEL
160x90cm
vanaf 450,-

Het concept dat
leverbaar is in bijna
elke gewenste:
• stof • leder • afmeting
• armlegger • stikking
• voet • relaxfunctie
• zitcomfort en -hoogte!
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OMKEERBARE LADE’S VOOR
TELKENS EEN NIEUWE WOONSFEER

STEL UW
EIGEN BANK
OP MAAT
SAMEN...

VANAF

1698,-

HEERLIJKE COMFORT FAUTEUIL
IN STOF
VANAF

698,COMFORT FAUTEUIL
Optimal comfort leverbaar in stof
of leder. Ook leverbaar met voetenbank. In stof vanaf 698,-

SFEERVOL WOONPROGRAMMA
DRESSOIR
3-vlaks uitvoering
vanaf 950,-

KAST

incl. verlichting vanaf 998,-

CBW ERKEND
DE KOFFIE
STAAT
ALTIJD KLAAR!

TV-MEUBELS
vanaf 450,-

EN PROBEER HEM TER PLEKKE UIT,
LEKKER MAKKELIJK!
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STEL UW EIGEN STOEL OF BANK SAMEN
CHAIR & SOFA CREATOR
Nog nooit is het zo makkelijk geweest uw eigen fauteuil en/of bank
samen te stellen. Ga naar de website www.chaircreator.nl of
www.sofacreator.nl en bekijk hoe uw fauteuil en/of bank eruit ziet.
Lekker makkelijk!

Bezoek
website www.chaircreator.nl
o f www.sode facreator.nl
VANAF

850,-

PURE VERWENNERIJ
ZO’N LUXE STA-OP FAUTEUIL
• Nederlands fabrikaat
• leverbaar met:
- 3 elektromotoren incl.
sta-op-functie (meerprijs 500.-)
- 3 jaar PROTEXX garantie
• snel leverbaar
In stof vanaf 850,-

STOEL LEDER
VANAF

245,12

RELAXFAUTEUILS
AL VANAF

375,-

RELAXFAUTEUILS
Een Nederlands produkt van zeer
hoogwaardige kwaliteit! Stel uw
eigen droomfauteuil samen met het
mooiste en beste leder! Bijna al uw
wensen zijn mogelijk!

NU TIJDELIJK
VANAF

1198,VANAF

598,Leverbaar met
1 motor incl. sta-op-functie
(meerprijs 300.-)
In stof vanaf 598,-

KIES UW EIGEN STOEL
Een Nederlands produkt van zeer
hoogwaardige kwaliteit! Een stoelenprogramma waarbij u bepaalt hoe uw
stoel eruit komt te zien!
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EEN
COMPLEET
ADVIES
Mooie vloer- of raambekleding heeft
niet alleen met smaak te maken.
Het budget speelt vandaag de dag
ook een belangrijke rol in het maken van
de juiste keuze. Bij Leenders kunnen we
volop meedenken om zo het meeste uit
je mogelijkheden te halen. We verzorgen
bovendien het inmeten en ophangen.
Zo worden wensen ook werkelijk waar.

NIEUW!

Desso, Parade en Bonaparte zijn
topmerken die voortdurend vernieuwen. Desso heeft AirMaster®
for Home ontwikkeld, een vloerbedekking die fijne stofdeeltjes tot 8
keer beter vasthoudt dan een harde
vloer. Minder stof, dus gezonder!
Bonaparte verrast met Alive, een
collectie met abstracte bloempatronen en grafische prints in
14 trendkleuren.
En Bonaparte Vintage met zijn
vervaagde dessins geeft uw interieur
een uniek en doorleefd karakter.

BONAPARTE VINTAGE

* Alle acties geldig van 1-11-2015 tot 31-1-2016
Vraag naar de voorwaarden

EEN GROTE VARIËTEIT IN
VLOERBEDEKKING
Ramon, binnenhuisadviseur

NIEUW: DE PARADE TOUCH
COLLECTIE
Een super zacht tapijt dat luxe en
comfort in huis brengt. Je krijgt de
neiging om je schoenen uit de gooien
en lekker op blote voeten te lopen.
Dit ultieme gevoel van ontspanning
en comfort komt door de speciale
garens die er bovendien voor zorgen
dat vlekken makkelijker te verwijderen
zijn. Dit nieuwe tapijt wil je aanraken,
dus....please do touch!

GORDIJNEN OP MAAT
byTzum, orgineel en smaakvol door
de combinatie van robuuste transparante stoffen en bijzondere overgordijnen. Het gebruik van hout, natuurlijke kleden en veel kussens maakt de
sfeer comfortabel en tijdloos. Nu elke
5e meter gratis
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ELKE
5E METER
GRATIS*

4E METER

GRATIS

KORTING

15%
OP PVC
VLOEREN

PROFITEER VAN ONZE UNIEKE ACTIES.
ÉN... NU RESERVEREN,
LEVERING IN 2016 MOGELIJK!

DESIGN PVC VLOEREN
LUXE WORDT BETAALBAAR
Design PVC vloeren maken uw interieurdromen
bereikbaar. Ze bieden de elegantie en het
detail van natuurlijke materialen. Droom weg
bij de talloze steen- en houtdessins uit onze
collectie en laat je adviseren door de realistische
en praktijkgerichte oplossingen. Nu extra
aantrekkelijk geprijsd!

STOFFEN VANAF 12,95 PER METER

VANAF

A House of Happiness is een kleurrijk merk
waar creativiteit, kwaliteit, inspiratie en passie
voor textiel samenkomen. Bij ons verkrijgbaar
vanaf 12,95 per meter/140 cm breed

12,95
PER METER
140 CM BREED

Wij verzorgen standaard het inmeten en ophangen!
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SPECIALE ACTIES, LEKKER VOORDELIG!
20% KORTING
OP ZONWERING
Voor elk raam, elke
woonsfeer en bijna elke wens
is de perfecte
oplossing te vinden.
Laat je voor de juiste zonwering door Leenders Vloer &
Raambekleding adviseren.
Onze adviseurs geven je niet
alleen een goed advies, we
komen ook bij je thuis om op
te meten en te monteren.

KORTING

20%
OP ZONWERING

LATTENBODEM
EN MATRAS
Elektrisch verstelbare
lattenbodem
70/80/90 x 200
+ 7- zone pocketveermatras
70/80/90 x 200
Nú 998,-

2 HALEN
1 BETALEN

CADEAU
2E SET T.W.V.

998,-
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MEENEEMPRIJS VANAF

598,-

HOEKBANK HENKLY
Een buitenkans voor liefhebbers van strak en modern:
hoekbank met chaise longue, nu tijdelijk vanaf 598.-!
Prijs is exclusief bezorgkosten.

OPENINGSTIJDEN HERRAETS WOONPLEIN
Maandag
13.30-18.00 uur
(Alleen Herraets Slapen)

Dinsdag t/m
donderdag
9.30-18.00 uur

Vrijdag
9.30-20.00 uur

Zaterdag
10.00-16.30 uur

Zondag
13.00-16.00 uur
(Alleen Herraets Wonen)

Herraets Woonplein Horst uitgave 2015. Prijs- en modelwijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.
Acties in de folder zijn niet te combineren met lopende acties.

!

