
Alles in huis
De collecties en showrooms blijven vernieuwen!

Het leuke is dat diverse woonstijlen 
onder één dak te vinden zijn.
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1 Eettafel Escape, uitschuifbaar NU v.a. 1395.-  | 2  Eetkamerstoel Wish NU 143.-  | 3 Eetkamerstoel Tristan NU 149.-  | 4 Eetkamerstoel Shine 
NU 159.-  | 5 Salontafelset Wayne NU 359.- | 6 Salontafelset Amber, set van 3 NU 377.-

Keramiek & Kleur

KERAMIEK tafels zijn bestand tegen 
zeer hoge en lage temperaturen en 
beschikken over een hoge stootvast-
heid. Daarnaast onderscheidt dit 
materiaal zich doordat het zeer hygië-
nisch en onderhoudsvriendelijk is.

Ideaal dus voor dagelijks gezinsge-
bruik. Ervaar bij ons in de showroom 
zelf de prachtige glans, de structuur 
en de mooie uitstraling en de diversi-
teit aan kleurmogelijkheden.
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Ben je op zoek naar de nieuwste woontrends van 
het jaar 2020? Kom dan snel een kijkje nemen in 
onze showroom. Hier kun je inspiratie opdoen voor 
de industriële leefstijl, modern, romantisch, eigen-
tijds en shiny.
 
Onze website www.theostetmeubelen.nl is ook com-
pleet vernieuwd, zodat u ook thuis wooninspiratie op 
kunt doen.

Wij zijn erg enthousiast over de trends van de woon-
stylen op dit moment. De velours stoffen en de stof/
leercombinaties zijn echt de trend op dit moment. 
De lamulux woonprogramma’s zijn betaalbaar en van 
erg hoge kwaliteit. Deze trends worden dan ook ruim 
gepresenteerd bij Theo Stet. 

Wij proberen in onze showroom ook zoveel mogelijk 
trendy salontafels, kleinmeubelen, diverse soorten 
verlichting, karpetten en wandkleden tentoon te 
stellen. Op deze manier kun je misschien al een kleine 
switch aan je interieur geven.

Onze relaxfauteuil studio is inmiddels de grootste van 
Noord-Holland geworden. Daar zijn wij super trots op! 
Wij mogen hier de beste merken presenteren in een 
uitgebreide vorm. Begin dit jaar hebben wij de relax-
fauteuil showroom nog een keer zo groot gemaakt.

Wonen met plezier
Zin in het voorjaar?

www.theostetmeubelen.nl | 7 dagen per week geopend

Inhoudsopgave

02 Keramiek tafels
Ijzersterk en zeer krasbestendig. Door de 

eigenschappen van deze tafels zijn het ware 

pronkstukken voor uw woning.

04 Richmond interiors
Black Beauty.

06 Lamulux
Sterk, hard, licht en nauwelijks gevoelig voor 

krasvorming.

08 Montreal
Massief eikenhout met glas en staal.

10 Richmond interiors
Herringbone.

12 Dutch Oak Steel
Stel uw eettafel geheel naar eigen smaak 

samen.

13 Relax
500.- korting op een relaxdeel op vele 

modellen relaxbanken.

15 Geheel vernieuwde 
relaxfauteuil afdeling
De grootste relaxfauteuilafdeling van 

Noord-Holland.

“Het leuke is dat diverse 
woonstijlen onder één dak 
te vinden zijn.’’
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De Blackbone Silver collectie is gemaakt van nieuw, 
zwart gebeitst eiken waarvan de delen in een chique 
visgraatmotief gelegd zijn. De strakke metalen 
onderstellen zijn van hoogglans gepolijst RVS. 

 Deze nieuwe collectie bestaat uit diverse tafels, 
verschillende salon- en bijzettafels, Tv dressoirs en 
een aantal wandkasten. 

De gehele collectie is ook verkrijgbaar met  goudkleurige  
onderstellen en handgrepen. 

Black Beauty
Silver & Gold

1]

2]



05Wonen met plezier www.theostetmeubelen.nl  | 7 dagen per week geopendwww.theostetmeubelen.nl  | 7 dagen per week geopend

BLACKBONE
COLLECTIE

1 Wandkast Blackbone NU v.a. 1870.-  | 2  Wandkastje Blackbone NU 438.-  | 3 Fauteuil Perla NU 622.- | 4 Dressoir Blackbone NU 1770.-  | 
5 Hanglamp Camdon NU 368.-  | 6 Klok Westin metal 75cm NU 312.- | 7  TV-dressoir Blackbone NU 1298.- | 8 Windlicht Hurrican macy NU 59.-
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Keuze uit 12 houtkleuren

LAMULUX is een matriaalontwikkeling gebaseerd op 
vezelplaat en melamine. (ook wel bekend van keu-
kenwerkbladen) Melamine is een synthetische stof 
welke voornamelijk wordt gebruikt bij de productie 
van kunststoffen. Lamulux is erg sterk, hard, licht en 
nauwelijks gevoelig voor krasvorming. 
Door de aangebrachte houttekening en structuur, 
heeft het dezelfde karakteristieken en kenmerken van 
massief hout. Het ziet er niet alleen uit als echt hout 
maar voelt ook nog eens zo. 

Bijkomend voordeel 
is dat het veel minder 
gevoelig is dan massief 
hout, het is nauwelijks 
gevoelig voor krassen 
en praktisch  onder-
houdsvrij. Afnemen met 
een vochtige doek is al 
voldoende. 

Diverse woonprogramma`s met de uitstraling van 
massief hout zijn vervaardigd van het onderhouds-
vriendelijke Lamulux. 

1 Bank Rianne 2-zits v.a. 895- , Hoekopstelling v.a. 2599.- | 2 Eetstoel Brent NU 89.-  | 3 Eettafel Valere NU v.a. 315.-  | 4 Salontafel Valere NU 
v.a 475.-  | 5 Bergkast Valere NU v.a. 789.-  | 6 Hoektafel Valere NU 289.-  | 7 Eettafel Silva ovaal NU v.a. 669.-  | 8 Salontafelset Hugo NU 269.-
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1 Bank Diemar 2-zits NU v.a. 589.-  | 2 Wanddoek ‘Le suit’ 177x130cm NU 495.-  | 3 Fauteuil Taeke NU v.a 599.-  | 4 Vaas ‘the Nile’ NU 59.95  | 
5 Hanglamp Unbeleafable NU 119.-  | 6 Palm Gold metal NU 185.-  | 7 Bank Soufian NU v.a. 1245.-  

Robuust, 
en toch heel zacht..

WOW!
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 microvezel stof. 

Óók leverbaar in 4-zits, 
van 270 cm breed!
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1 Wandkast Montreal NU 1999.-  | 2 Sidetable Montreal NU 639.-  | 3 Eettafel Montreal NU v.a 764.-  | 4 Wanddoek ‘The Look’ 190x145cm NU 
215.-   | 5 Dressoir Montreal NU 1398.-  | 6 Eettafel Montreal ovaal NU v.a. 1299.-  | 7 Klok 90cm NU 199.-  | 8 Fauteuil No. 304 NU v.a. 592.-
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9 Salontafel Montreal NU v.a. 499.-  | 10 Wandopstelling Montreal NU v.a. 1999.-  | 11 Salontafelset No. 181 set van 3 NU 339.-  | 12 Hoekbank 
Odense NU v.a. 1269-  | 13 & 14 Wanddecoratie Papillon NU 129.-  | 

Montreal 
Massief eikenhout met glas en staal  
Een van de nieuwe collecties is het 
woonprogramma Montreal, een fris en 
modern woonprogramma. 

De schitterende 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. 

Deze collectie kan uitgebreid worden 
met eiken wandpanelen en een 
elektrische haard. Een compleet 
geheel dus voor een ieder die houdt 
van mooi wonen én comfort. 
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1 Tv-Dressoir Herringbone 1558.-  | 2 Wandkast Herringbone 1499.-  | 3 Plantenstandaard Jalyce, set van 2 NU 214.- | 4 Alu-art 180x120cm NU 
539.-  | 5 Pot Lara, set van 3 NU 63.- | 6 Salontafelset Asher 476.-  | 7 Eettafel Chandon NU 1169.- | 8 Bizon Jaylee gold NU 158- | 9 Dressoir 
Herringbone 1558.  | 10 Tafelset Daan gold. set van 3  NU 309.-  | 11 Fauteuil Wisse Velvet NU 349.-

HERRINGBONE
COLLECTIE
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DUTCH OAK STEEL is een eettafelconcept welke geheel naar eigen smaak 
en maat samen te stellen is. De massieve geborstelde Europese eikenbladen 
zijn te verkrijgen in talloze maten en in meer dan dertig kleuren. 

De leverbare modellen zijn rond, ovaal en rechthoekig met verschillende 
randafwerkingen. Er zijn diverse modellen onderstellen welke allemaal in 
zwart gepoedercoat staal zijn uitgevoerd. 

Deze tijdloze eettafels zijn een betaalbaar sieraad voor elke woonkamer. 
Kortom laat u zich verrassen en voorlichten in de showroom waar een vijftal 
showmodellen staan opgesteld. Nu v.a. 829.-

Dutch 
Oak Steel

1 Wanddoek Roar 190x145 NU 268.- | 2 Eetstoel Liv NU 135.-  | 3 Eetstoel Curtis NU 109.-  | 4 Eetstoel No. 292 NU 219.-  | 5 Eetstoel Tirsa NU 
89.-  | 6 Eetkamerbank Ralf, 160 cm NU 329.-
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Keuze uit 
ruim 150
eetkamer
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Bankstelconcept Lilly is een eigentijdse bank met vele verschillende 
mogelijkheden om de bank aan te passen naar uw wensen. 

Zo zijn er diverse armleuningen en verschillende zithoogtes en 
hardheden in de zitkussens leverbaar. Als extra is dit concept nog 
uit te breiden met een of meerdere relaxfuncties welke elektrisch, 
al dan niet met accu te bedienen zijn. 

Vanzelfsprekend is dit concept leverbaar in een honderdtal stof- en 
lederkleuren. 
In deze opstelling v.a. 1899.-

Bank Lilly 

Relax

op een relaxdeel of 
uitschuifbed (t.w.v. 500.-)
bij aankoop van een 
relaxbank / hoekbank

Keuze uit vele modellen, 
opstellingen & materialen

€500.-
korting!
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1 Relaxfauteuil CA62, standaard voorzien van hartbalansfunctie NU v.a. 1699.- | 2 Relaxfauteuil CA02, standaard voorzien van hartbalansfunctie 
NU v.a. 1699.- | 3 Relaxfauteuil CR06, standaard voorzien van hartbalansfunctie NU v.a. 1599.-
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Kom tot een optimale sereniteit na een zware 
dag in een op maat bestelde relaxfauteuil van 
Theo Stet. 

Dit is natuurlijk waar een ieder van droomt en 
wat ook voor u mogelijk is, want Theo Stet heeft 
de relaxfauteuilafdeling compleet vernieuwd en 
uitgebreid. 

De relaxfauteuilafdeling meet tegenwoordig 
een 1600m2 waar een tiental merken in elke 
prijsklasse vertegenwoordigd is. 

In de showroom kunt u sinds kort meer dan 
honderdvijftig modellen relaxfauteuils komen 
bewonderen en natuurlijk testen. 

Vrijwel alle leverbare modellen, van relaxfauteuils 
met een sta-op  functie tot zeer moderne, 
draaibare, slanke fauteuils voor alle leeftijds- 
categorieën zijn te bewonderen in de compleet  
vernieuwde relaxfauteuilafdeling. 

Geheel vernieuwde relaxfauteuil afdeling



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

Openingstijden
Maandag: 
Di t/m Vr:  
Zaterdag:   
Zondag:    

theostetmeubelen.nl
Op diverse producten in deze folder is de korting van 10% reeds verwerkt. 
Geldig t/m 1 mei 2020. Prijzen en drukfouten voorbehouden, 
kleuren en stoffen kunnen afwijken. FLD 1 2020 made by Prikkelingen.com

10.00 - 18.00 uur
  9.00 - 18.00 uur 
  9.00 - 17.00 uur
12.00 - 16.00 uur   

7 dagen 
per week
geopend!
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