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Eetkamerstoel
Basma

All-in vloeren actie €59,95 m2  
incl. leggen en egaliseren.

Voel je thuis
bij Poels 
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269,-
vanaf

actie

1349,-

Hoekbank
Teske

Vanaf 1499,-

NL favoriet

€59,95 m2

all-in
De koffie 
staat klaar 
Koffie               €0,00

Cappuccino  €0,00

Espresso         €0,00

10 %
introductie

korting
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actie
pvc vloer Mandal + Halmstad

incl. egaliseren 

+ leggen 

Actievoorwaarden
* pvc vloer Mandal en Halmstad nu voor €59,95
  visgraat pvc vloer Horten nu voor €69,95   
  Prijzen zijn inclusief egaliseren + leggen.

€59,95

Oktober 
woonmaand

acties

Eetkamerstoel
Basma



Een mooie vloer laat een huis leven. Een houten vloer wil je ervaren. 

Je wilt de nerven zien en het hout ruiken. Een betegelde vloer is vooral 

praktisch en oogt strak en een karpet kies je vanwege de comfortabele 

eigenschappen. Maar wat als je al deze wensen kunt combineren? 
De keuze voor PVC wordt hiermee steeds logischer. Helemaal als je 

kiest voor een PVC vloer van NLlabel. PVC heeft namelijk tot in detail 

het uiterlijk van echt hout, steen of beton maar is ook nog eens 

geluiddempend, comfortabel, sterk én duurzaam.

actie
pvc vloer Mandal + Halmstad

actie

Halmstad 
          101 

Halmstad 
          103 

Halmstad 
          106 

      Mandal  
          105 

      Mandal 
          103 

     Mandal 
          104 

      Mandal  
          102 

  Halmstad 
          104 

     Mandal 
          101 

      Horten             
105 

      Horten             
103

      Horten             
102

      Horten             
101

      Horten             
104

€69,95

V I S G R A AT 
P V C  H O R T E N

€59,95

€59,95

€69,95

NL label inspireert 
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een greep
uit de 

collectie

een greep
uit de 

collectie

incl. egaliseren + leggen

incl. 
egaliseren + leggen



L U X A F L E X ®  
G A L L E R Y  D E A L E R
Als officieel Luxaflex Gallery dealer vind je bij Het Atelier 
van Poels de meest uitgebreide collecties en 
stalenpresentaties van Luxaflex. Onze gediplomeerde 
stylisten en vakkundige stoffeerders vertellen je alles 
over de mogelijkheden op het gebied van 
raamdecoratie. Zij komen graag bij jou thuis adviseren, 
kunnen vakkundig inmeten en monteren.

1 0 %  K O R T I N G  O P 
B I N N E N Z O N W E R I N G E N 
VA N  L U X A F L E X ®
Ontvang 10% korting op de binnenzonwering van 
Luxaflex®. Kom langs in de winkel voor een uitgebreide 
demonstratie en laat je adviseren door onze experts.

Onze raambekleding is van hoge kwaliteit en op jouw 
wensen afgestemd. De collectie binnenzonwering biedt 
vele mogelijkheden in design, kleuren en stoffen.
Ontdek de laatste Luxaflex® producten, designs, stoffen en 
kleuren in onze showroom.

actie

L U X A F L E X ®  
2 E  H O R  5 0 %  K O R T I N G
Frisse lucht zonder insecten binnen? Dan is een hor een echte 
must! Deze actie geldt op alle complete producten 
binnen het Luxaflex® Horrenassortiment. Opties en losse 
onderdelen zijn uitgesloten. Op meerprijzen geldt geen 
korting.

Een dubbele hordeur wordt gezien als twee producten. 
Je ontvangt op het tweede (goedkoopste) product 
50% korting. Voor speciale bedieningsmogelijkheden 
geldt de gebruikelijke meerprijs. 
Niet i.c.m. andere acties en/of kortingen.

  
2e hor  
50% 
korting

actie
10% korting
op binnen 

zonweringen 

Een warm thuis met Luxaflex  
NL label inspireert 
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incl. 
egaliseren + leggen



Wauw, dat heb ik nog niet eerder gezien. Of: kan dit ook in m� n huis? Gangbare reacties tijdens een  
inspiratierondje door de winkel of een interieuradvies. Met een andere kijk op kleuren en materialen kom je 

tot de meest verrassende combinaties voor je interieur. De mogelijkheden zijn er, durf jij ze aan? Onder 
begeleiding van ons deskundige team komen jouw ideeën samen met ons professionele advies en de collecties 
van onze topmerken. Adviezen die altijd verrassen. 

Onze adviseurs weten als geen ander hoe je samenhang in kleuren, materialen en stijl aanbrengt. Hiervoor 
beginnen we altijd bij de basis: de vloer, waarbij meerdere facetten een rol spelen. Naast mooi en comfortabel 
moet deze ook duurzaam en praktisch zijn. We gaan verder met de wand- en raambekleding en kiezen ook 
bijpassende verfkleuren uit. 

Laat je in dit Style magazine inspireren door de nieuwste collecties, verrassende combinaties, veel kleur, warmte 
en duurzame producten. En ben je enthousiast geworden of nieuwsgierig naar onze collecties? Kom ze bekijken in 
onze winkel en vraag onze adviseurs naar persoonlijk interieuradvies, afgestemd op jouw huis en woonwensen. 
Gun jezelf ook het wauw-effect!

L A AT  J E  V E R R A S S E N 
D O O R  AT E L I E R  VA N  P O E L S

S T Y L E  M A G A Z I N E  /  0 3

2
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ateliervanpoels.nl

D E S I G N S  T O  D E C O R A T E

M A AT W E R K  I N 
G O R D I J N E N 

Gordijnen zorgen voor extra privacy en een 
gevoel van geborgenheid. 

Bovendien creëer je met gordijnen een 
optimale warmte-isolatie. Kies de functie en 

stijl die bij je past in de vorm van licht 
doorlatende gordijnen, luchtige in-betweens 

of stijlvolle overgordijnen. 
En ga je voor gordijnen met een mooie print 

of juist een effen stof?  
Wij helpen je graag!

 

Alle acties zijn geldig t/m 4 weken na verspreiding.
Prijswijzigingen, zet en drukfouten voorbehouden.

Welkom

Poels Wonen en Slapen
Het Atelier van Poels
Industriestraat 13
5961 PG Horst
Tel. (077) 398 75 55

ateliervanpoels.nl
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excl. confectie

bij Het Atelier van Poels  



Vanaf 

2169,-

NL favoriet
Relaxfauteuil 

Fenna
Relaxfauteuil Fenna
Elektrisch verstelbaar
in stof vanaf 2169,- 
In leder vanaf 2269,- 
In diverse uitvoeringen.

999,-
Vanaf 

Relaxfauteuil Sam
Manueel verstelbaar
in stof vanaf 999,- 
In leder vanaf 1599,- 
In diverse uitvoeringen.

1999,-
Vanaf 

Relaxfauteuil Anne
Manueel verstelbaar 
in stof vanaf 1999,- 
In leder vanaf 2099,- 
In diverse uitvoeringen.

Relaxfauteuil Oskar
Manueel verstelbaar 
in stof vanaf 529,- 
In leder vanaf 699,-  
In diverse uitvoeringen.

529,-
Vanaf 

1629,-Vanaf 

Hoekbank Aila 
Met elektrische relaxfunctie,
verstelbare hoofdsteunen en
verstelbare arm in Woven Bottles 
stof Regain. In diverse opstellingen
en kleuren. Zoals getoond
276x230x83 cm 2499,-

269,-
Vanaf 

Eetkamerstoel Basma 
Stel zelf je eetkamerstoel 
samen. Kies uit vele stof-,
lederkwaliteiten, kleuren, 
pootmogelijkheden en 
zittingen.

Relaxfauteuil Jordy
Manueel verstelbaar 
in stof vanaf 599,- 
In leder vanaf 699,-  
In diverse uitvoeringen.

599,-
Vanaf  

Reeelax!
fauteuils
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bij Het Atelier van Poels  



Hoekbank Bella
Het perfecte model bestaat nu wel!

Met een modulaire bank als Bella maak jij die heel makkelijk 
zelf. Dat je voor elk element een ander kleurtje stof of leer 
kunt kiezen, verzekert je ervan dat er straks een uniek bank-
stel in je woonkamer staat. En dan zit je dankzij koudschuim 
op nosag-vering ook nog eens goed qua comfort. 
PS: gun je jezelf de upgrade naar bonellvering, dan is het 
helemaal genieten. 

Hoekbank Bella
In diverse afmetingen en kleuren leverbaar.
Zoals getoond 392x286x77 cm 1999,-

1125,-
1249,-

1529,-
1699,-
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10 %
introductie

korting



Een wereld van woonstijlen NLwoont.nl   

1999,-

Hoekbank
Bella

2239,-

NL favoriet

Ultiem loungen
            op jouw manier

10 %
introductie

korting

1439,-
1599,-

2069,-
2299,-

1619,-
1799,-

1799,-
1999,-

07


