Alles in huis

De collecties en showrooms blijven vernieuwen!

Het leuke is dat diverse woonstijlen
onder één dak te vinden zijn.

Sfeer en gezelligheid

MONTREAL is een fris en modern programma. De mooie combinatie van glas, staal en massief eikenhout met
knoesten creëert een mooi evenwicht tussen stoer en warm, degelijk en zacht. De greeploze laden en deuren
geven de kasten de finishing touch. Mooi detail is het eiken wandpaneel en de elektrische haard op waterdamp.

Wonen met plezier
Theo Stet in een nieuw ‘jasje’
Het najaar geeft ons weer de gelegenheid om ons wat
meer te kunnen richten op ons binnenhuis interieur. Het
herfst/winter seizoen is bij uitstek het deel van het jaar
om de behagelijkheid en warmte van ons interieur te
beleven.

D

e afgelopen maanden is de showroom flink verbouwd.
Er zijn diverse nieuwe stijlen studio’s gebouwd met
de trends van dit moment, zoals industriële, retro en
ook de luxe Eric Kuster style van diverse woon- en lifestyle
merken. Wat zo fijn is aan Theo Stet meubelen is dat diverse
woonstijlen onder een dak te vinden zijn.
De meubelshowroom van Theo Stet heeft een groot
oppervlak van maar liefst 6000 m² aangekleed met mooie
woonaccessoires. Hier kunt u rustig rondlopen om inspiratie
en ideeën op te doen.
Daarnaast helpen de vaste medewerkers u graag voor advies
en zijn wij iedere dag van de week geopend.
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Houdt u ook zo van de retro look en vintage stijl?
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Comfortabel en eenvoudig in onderhoud.

09 n Keramiek tafels
Ijzersterk en zeer krasbestendig. Door de
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pronkstukken voor uw woning.
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Geheel vernieuwde studio bij Theo Stet
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Het leuke is dat diverse
onder één dak
te vinden zijn.’’
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Profiteer van €500.- korting.

15 n Op de toekomst voorbereid
Theo Stet meubelen en Handicare slaan de
handen in één om het dagelijks leven makkelijker

Wekelijks verschijnen er nieuwe collecties op de showroom.
Meerdere keren per jaar gaan de inkopers Wendy en Bart op
pad om meubelen in te kopen.
De woonbranche is tegenwoordig net als de fashionbranche.
Het blijven vernieuwen is dus belangrijk om mee te gaan met
de trends. Het zijn niet allen de stijlen die veranderen maar
ook de kleuren en de soorten stoffen.

voor u te maken.

Naast het vernieuwen heeft Wendy Stet zich ook uitgebreid
op het gebied van de senioren. Theo Stet Meubelen is een
samenwerking aangegaan met Handicare trapliften. Wij
vinden het belangrijk om een grote doelgroep van ons van
gemak te voorzien. Op deze manier hoeft de klant niet naar
meedere winkels, maar kan een klant voor een sta-op stoel
en lift bij ons terecht
Profiteer deze laatste maanden van 2019 van 10% korting
op bijna alle artikelen in deze folder.

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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DE INDUSTRIËLE STIJL
Industriële woonprogramma’s zijn momenteel erg
populair. Dit komt voornamelijk door de stoer,
robuuste kenmerken die veel mensen aanspreekt.
Ook laten deze meubelen zich prima combineren met
andere meubelen, bijvoorbeeld moderne of meubelen
met een retro stijl. De industriële meubelen worden vaak
gecombineerd met hout en staal, er worden verschillen
soorten hout gebruikt zoals bijvoorbeeld:
Mango, Acacia, Teak en ook Eiken hout, welke elk zo zijn
eigen houttekening en uitstraling heeft.
Binnen het retro interieur is hout een belangrijke rol gaan
spelen en dan vooral de warme houtsoorten. De houtstructuur mag zichtbaar zijn en ook houten latjes zijn
kenmerkend.
De houten materialen worden veelal gecombineerd met
de rvs, gepoedercoate rvs of zwart rvs gekleurd. Het is
eigenlijk een vintage look in een hippe stijl anno 20192020!

1 Vitrinekast Philon, 2 deurs NU 789.- | 2 Tv-kast Philon, 50x140cm NU 494.- | 3 Klok Richmond NU 262.2.5, en 3 zits. In vele stof- en lederkleuren. 2-zits NU v.a. 499.04 n Wonen met plezier

| 4 Lamp 215.- | 5 Bank Lola, leverbaar in 2,

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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1 Eettafel Philon, leverbaar in 4 maten. 190x90 NU 494.- | 2 Bank Airforce 2-zits NU v.a. 889.- | 3 Fauteuil nr 345, in cognac, olive of stone.
Weekactie NU 349.- | 4 Salontafel Philon 110x60 NU 449.- | 5 Wanddecoratie Skull art NU 69.- | 6 Wanddecoratie dierenkop Mystique hert NU 35.90 |
7 Fauteuil Bea Cow NU 589.www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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1 Grote collectie salontafels, veelal uit voorraad leverbaar v.a. 89.- | 2 Tv-dressoir HT107 130x55 NU 525.- | 3 Dressoir HT110 4 deurs 200x45x85 NU 970.- |
4 Eettafel HT Leverbaar in 5 maten NU v.a. 594.- | 5 Salonkast HT106 120x45x180 NU 1079.- | 6 Salontafels set van 3, Tricolore Weekactie NU 339.06 n Wonen met plezier

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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Leer met stof
Comfortabel en eenvoudig in onderhoud
Veel bankstellen en relaxfauteuils worden tegenwoordig
gestoffeerd met een combinatie van zowel stof als ook
leer. Dit onderhoudsvriendelijke product bestaat voor
60 à 70 procent uit leer met een bovenlaag van een
microvezel stof.
De microvezel toplaag is met verschillende printen
leverbaar waardoor deze een geanimeerde uitstraling
heeft.

2]

Het leder is geheel geïmpregneerd en zeer onderhoudsvriendelijk. Het materiaal heeft dan de uitstraling van
geschuurd pilotenleer maar voelt warm en zacht aan.
Kortom een perfecte oplossing indien u glad leer te
koud vindt met als toevoeging dat het weinig onderhoud nodig heeft. Dit nieuwe soort leer heeft een stoere
en solide uitstraling en is bovendien zeer betaalbaar.
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1 Hoekbank Vince, opstelling zoals getoond, in microleder NU 2175.- | 2 Hoekbank Alphonso, 2.5 – hoek – 2, in microleder NU 1599.- | 3 Fauteuil Ibiza, in
microleder NU 499.- | 4 Fauteuil nr 304 NU v.a. 589.- | 5 Bank Miranda, leverbaar in vele kleuren leder en microleder. 2-zits v.a. 819.www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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4e eetstoel
GRATIS

Keuze uit ruim 150
modellen m.u.v lopende acties
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“huisDenogzachte
stoffen maken uw
meer een thuis.’’
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1 Eetafel Xabia, Leverbaar in 5 maten. NU v.a. 467.- | 2 Eetkamerstoel Koos Weekactie NU 119.- | 3 Eetkamerstoel nr292 NU v.a. 246.- | 4 Wijnrek NU 309.| 5 Eetkamerstoel Tibbo Weekactie NU 109.- | 6 Sidetable Jago NU 269.- | 7 Vloerlamp Maxi black NU 185.- | 8 Fauteuil Urvi NU v.a. 259.- | 9 Bank Stan,
leverbaar in 2, 2.5, en 3 zits. 2-zits NU v.a. 499.-

08 n Wonen met plezier

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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KERAMIEK tafels zijn bestand tegen zeer hoge en lage
temperaturen en beschikken over een hoge stootvastheid. Daarnaast onderscheid dit materiaal zich doordat
het zeer hygiënisch en onderhoudsvriendelijk is.
Ideaal dus voor dagelijks gezinsgebruik. Ervaar bij ons
in de showroom zelf de prachtige glans, de structuur
en de mooie uitstraling en de diversiteit aan kleurmogelijkheden.
Keramiek is een ijzersterk materiaal en zeer krasbestendig. Door de eigenschappen van deze tafels zijn
het ware pronkstukken voor uw woning. De tafelbladen
zijn zeer gemakkelijk in het onderhoud. Wijn, jam en
vetvlekken kunt u in een handomdraai wegwerken met
een borstel of spons en een beetje zeepwater.
Keramiek tafels zijn er in heel veel kleuren en afmetingen
waardoor het materiaal in elke woonstijl past.
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4e eetstoel
GRATIS

Keuze uit ruim 150
modellen m.u.v lopende acties
5]
Keuze uit vele pootsoorten
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1 Loungebank Tauro, zoals afgebeeld in leder NU 2599.- | 2 Relaxfauteuil Hukla CR06 NU v.a. 1789.- | 3 Eettafel Julia. vast model 200x90cm NU v.a. 1625.uitschuifbaar model 200 (280) x90cm NU v.a. 2485.- | 4 Eetkamerstoel Chita NU v.a. 199.- | 5 Eetkamerstoel Carlin NU v.a. 265.-

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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“Richmond
Geheel vernieuwde
studio bij
Theo Stet meubelen.’’
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1 Fauteuil Perla NU 622.- | 2 Pouffe Faye NU 136.- | 3 Wandtafel Oakura 80x180x40cm NU 778.- | 4 Dressoir Oakura 3-drs. 190x85cm NU 1370.- | 4 Eettafel
Oakura 230x95cm NU 1380.- | 6 Tv-dressoir 185x45cm NU 978.10 n Wonen met plezier

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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“huisDenogzachte
stoffen maken uw
meer een thuis.’’
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VELOURS STOFFEN
De nieuwste woontrend velours stoffen in
de kleuren hunter, indigoblauw, okergeel,
zachtroze of de warme bruintinten zijn
momenteel de eyecatchers in ieder interieur.
Deze aaibare tinten zullen zeker niet misstaan!
Met daarbij de hangverlichting van glas en
goudkleurige woonaccessoires om de laatste
finishing touch aan uw interieur te geven.
Deze combinaties geven uw woonhuis een
luxueuze uitstraling.

1 Byboo papagaai NU 79.- |2 Eetkamerstoel Jack NU v.a. 208.- | 3 Sierkussen velvet round NU 13.99 | 4 Decoratie Puffy large NU 39.99 | 5 Salontafelset
Miyo, set van 2 stuks. NU 248.- | 6 Bank Molares 2-zits in velvet NU 769.- | 7 Decoratie Sanka palm NU 44.95 | 8 Salontafel Miyo 120x70cm NU 269.www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend

Wonen met plezier n 11

€500.korting!

gratis relaxdeel of
uitschuifbed (t.w.v. 500.-)
bij aankoop van een
relaxbank / hoekbank
Keuze uit vele modellen,
opstellingen & materialen

1 Hoekbank Nice v.a. 2299.- | 2 Hoekbank Summerset, in leder v.a. 3199.- | 3 Hoekbank Important v.a. 2229.- | 4 Loungebank Alessio v.a. 2269.12 n Wonen met plezier

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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Relax
Thuiskomen en optimaal ontspannen door te gaan
zitten in een relaxbank of relaxfauteuil voor het
lezen van een goed boek, genieten van een heerlijk
glas wijn of om even lekker televisie te kijken.
Dat is toch wenselijk voor iedereen!
De zithoek neemt in elk huishouden een belangrijke
plaats in. Iedereen zit anders en met een relaxbank is het
makkelijk om een voortreffelijk zitcomfort te creëren. In
onze winkel vindt u dan ook vele modellen relaxbanken en
relaxfauteuils in talloze verschillende uitvoeringen en
maten welke leverbaar zijn in vele leer en stofsoorten.
Kom gerust eens bij ons proef zitten in een van de vele
relaxbanken en relaxfauteuils die in de showroom staan
en ervaar ook het ultieme zitgenot.
2]

1 Relaxfauteuil Hukla CR04 NU v.a. 1695.- | 2 Relaxfauteuil Hukla LC02 met verstelbare rugleuning met omhoog te klappen rugkussen NU v.a. 1239.www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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“precies
Een relaxfauteuil
naar uw wens.’’

Relaxfauteuil Fabulous 5 Keuze uit 8 armen, 5 ruggen en 5 maten. Zowel handmatig als elektrisch leverbaar met de
mogelijkheid voor een sta-op functie en accu. Leverbaar in vele stoffen en (micro-)leder. In leder v.a. 1359.-

14 n Wonen met plezier

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend

“Handicare
Theo Stet en
slaan

de handen ineen.’

15%
korting

750.korting

Op de toekomst
voorbereid

Bij Theo Stet meubelen kunt u
deze Handicare traplift vrijblijvend
uitproberen.

Theo Stet meubelen en Handicare slaan
de handen ineen om het dagelijks leven
makkelijker voor u te maken

S

inds september 2019 zijn de firma Theo Stet
meubelen en de firma Handicare trapliften een
uniek samenwerkingsverband aangegaan. De
samenwerking is ontstaan doordat beide bedrijven
gevestigd zijn in Heerhugowaard en deels een gelijkende
doelgroep hebben. De doelgroep betreft in dit geval onze
senioren die enigszins moeilijk te been zijn of chronische
rug klachten hebben maar logischerwijs wel zolang als
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
Bij Theo Stet komen deze cliënten dikwijls naar de winkel
voor een passende relaxfauteuil al dan niet met een
sta-op functie. Er is een Handicare traplift gemonteerd in
de showroom van Theo Stet te Heerhugowaard waarbij
de cliënten deze traplift kunnen bewonderen en dus ook
uitproberen. De verkopers van Theo Stet zijn inmiddels
ingewerkt en kunnen potentiele cliënten goed voorlichten
over de slanke traplift modellen waardoor de trap goed
beloopbaar blijft. Tevens ontvangt u een mooie korting
indien u overgaat tot de aanschaf van een traplift via de
firma Stet.

Handicare Trapliften

www.handicare.com

Newtonstraat 35 | 1704 SB Heerhugowaard | 072 200 41 47

HANDICARE TRAPLIFTEN Gaat het traplopen moeilijker
of kost het u meer energie? Wilt u wel graag in uw eigen
huis blijven wonen? Wij garanderen u dat er altijd een
passende trapliftoplossing is.
Handicare is de enige fabrikant in Nederland die voor
iedere trap diverse oplossingen biedt. Voor elke trap en elk
budget heeft Handicare een traplift op maat, aangepast
aan uw wensen en eisen. U kunt bij Handicare kiezen uit
een uitgebreid assortiment voor zowel trappen met bocht
als rechte trappen. Van een volledig gepersonaliseerde
nieuwe traplift tot een occasion. Naast kopen is ook het
huren van een traplift mogelijk.

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend
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7 dagen
per week
geopend!

Openingstijden
Maandag: 10.00 - 18.00 uur
Di t/m Vr:
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
Zondag: 12.00 - 16.00 uur 		
Op diverse producten in deze folder is de korting van 10% reeds verwerkt.
Geldig t/m 31 december 2019. Prijzen en drukfouten voorbehouden,
kleuren en stoffen kunnen afwijken. FLD 2 2019 made by Prikkelingen.com

Industrieterrein ‘De Zandhorst 1’
Pascalstraat 16, 1704 RD Heerhugowaard
072 - 571 80 88, theostet@theostet.nl

theostetmeubelen.nl

