
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 Wandkast Nashville NU € 985.- | 2  Vazen NU v.a. € 29.- | 3 TV-kast Nashville NU € 715.- | 4 Lamp Rotan NU v.a. € 95.- | 5 Dressoir Nashville NU € 895.- | 
6 Spiegel Dilara NU € 152.- | 7 Salontafelset NU € 248.-  | 8  Fauteuil Dunja NU v.a. € 475.-  | 9  Fauteuil Wendy NU € 359.- | 10  Carpet Donsie NU € 229.-

Zwart & Aaibare stoffen
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Met de winter in zicht is het nu het moment om je 
huis een opfrisbeurt te geven.  We nemen je graag 
mee naar de woontrends van 2022. Niet eerder 
was de drang zo groot om het huis te veranderen of 
zelfs te gaan verhuizen. Afgelopen tijd is meer dan 
ooit gebleken dat een huis echt een thuis moet zijn.

Zo hebben velen van ons ervaren hoe het is om vanuit 
huis te werken en intensiever samen te leven met 
huisgenoten. Door deze ontwikkeling wordt het ‘thuis’ 
een ruim begrip. Voorheen was ‘thuis’ de plek om je 
terug te trekken, maar nu zal zowel werk als de com-
binatie van sociale activiteiten én rust plaatsvinden 
binnen één ruimte.

Warmere kleuren, goudtinten, aaibare stoffen & 
ronde vormen 
Beige, grijs, wit en zwart zijn de basiskleuren die nu de 
trend zijn.  We zien ook dat ronde vormen en zachte 
materialen helemaal de trend zetten. De zachte en 
aaibare stoffen ogen vriendelijk en geven een vorm van 
geborgenheid. De bouclé stof is terug van weggeweest 
en zal je op veel meubelen zien verschijnen. Bouclé is 
gemaakt van een soort genopt garen of in heel kleine 
lusjes geweven, dit geeft de stof een stoer uiterlijk. 
Hier en daar zien we ook de goudtinten terugkomen in 
salontafels en woonaccessoires.

De natuurlijke materialen zoals rotan geven een 
knusse uitstraling en laten wij terugkomen in onze 
showroom in de lampen en karpetten. Ook een 
spiegel mag niet ontbreken in je woonkamer, hal, 
badkamer of slaapkamer. Grote spiegels zijn nog 
steeds een trend en dat is niet zo gek, want je 
interieur fleurt er meteen van op. Een grote ronde 
spiegel staat niet alleen heel gezellig, een spiegel laat 
de ruimte ook groter en lichter lijken. 

Kortom, kom snel een kijkje nemen in onze grote 
showroom met onze uitgebreide collectie in de 
diverse woonstijlen.
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02 Zwart & Aaibare stoffen
De zachte en aaibare stoffen ogen vriendelijk 

en geven een vorm van geborgenheid.

04 Aan tafel!
Ronde en ovale eettafels geven gezelligheid.

06 Richmond interiors
Glas in je interieur zorgt niet alleen voor sfeer, 

maar ook voor meer ruimtegevoel.

08 Zacht & Chique
De mooiste meubelen in velours, teddy en 

bouclé.

10 Retro & Urban Jungle
We zien deze woonstijl steeds vaker terug, 

maar dan in een nieuw jasje gegoten. 

12 Stel zelf uw bank samen
500.- korting op een relaxdeel bij aankoop 

van een relaxbank of hoekbank van het Hukla 

sofaconcept.

14 Op maat gemaakt
Kies zelf uw zithoogte, zitdiepte en zitcomfort.

Wendy Stet met haar vader Theo Stet, 
oprichter van Theo Stet Meubelen.
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onze Top 3
Uit voorraad leverbaar op=op

1 Eetstoel Marit (ook in bouclé) NU € 215.-  | 2  Bartafel Dion NU v.a. € 517.-  | 3 Barstoel Diam NU € 129.- | 
4 Eetstoel Peter NU € 175.-  | 5 Eetstoel Alyse NU € 119.-  | 6 Eetstoel Frida NU € 145.-
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Eetkamerstoelen zijn er in vele 
soorten en maten. Zo zijn er de 
bekende stoelen zonder armleuning 
maar tegenwoordig wordt er vaak 
gekozen voor een stoel met 
armleuning, deze creëert veel meer 
het fauteuil gevoel wat het natafelen 
aantrekkelijker maakt.  

Bartafels
Wat je ook steeds meer ziet in de 
interieurs zijn de bartafels. Een 
bartafel is hoger en is gelijk een eye 
catcher in je interieur en geeft een 
ruimtelijk effect. Het is ook gezellig 
voor je sociale activiteiten, zoals 
dineren en borrelen.
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1 Eettafel Denzel NU v.a. € 665.-  | 2 Eetstoel Lyn, zonder arm NU € 119.- | 3 Eetstoel Lyn, met arm NU € 149.- | 4 Eettafel Pepijn (uitschuifbaar) NU v.a. 
€ 1049.-  | 5  Eettafel Remco NU v.a. € 512.-  | 6 Eettafel Camiel NU v.a. € 475.- | 8 Eettafel Silvia NU v.a. € 689.-  | 8 Eettafel Spencer NU v.a. € 584.- 

3]

Aan tafel!
De ronde en ovale tafels geven 

gezelligheid, maar past zeker niet in 
elk interieur. Bij ons kun je een eigen 

droomtafel samenstellen door de ruime 
keuze aan soorten materialen en 

mogelijkheden. Een goede en fijne tafel 
in je huis is heel belangrijk. Daarnaast 

gebruik je een tafel vaak voor meer 
dingen dan alleen om aan te eten. 

Hiermee heeft de tafel een belangrijke 
rol in je woon of eetkamer.
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‘‘ Eetkamertafels 
in alle soorten 
en maten. ‘‘
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1 Eettafel Dalton marble € 1548.- | 2 Eetstoel Giovanna NU € 282.-  | 3 Vaas Danito/Dailen v.a € 102.- | 4 Wandkast Magnus € 1548.-  | 
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5 Hanglamp Beryl € 356.- | 6 Hanglamp Benzo € 1110.-  | 7 Hanglamp Riley € 366.- | 8 Spiegel Madlen € 166.-  | 9 Lamp Annson € 580.-
| 10 Dressoir Oakura € 2144.- | 11 Eettafel Lexington marble € 1742.- | 12 Eetstoel Fallon € 294.-  | 13 Fauteuil Amelia € 456.- Hocker Amelia € 274.-  | 
14 Vloerlamp Bliss € 580.- | 15 Sierkussens € 42.- | 16 Salontafelset Lexington marble € 924.-  | 17 Sidetable Beaumont € 526.-  

Luxury
Wij hebben geen glazen bol nodig om 
te voorspellen dat de glazen lamp een 
trend wordt in 2021-2022. Glas in je 
interieur zorgt niet alleen voor sfeer, 
maar ook voor meer ruimtegevoel.

 
Marmer is makkelijk te combineren 

met andere materialen en vloeit daarom 
mooi over in je interieur en straalt net 
dat beetje extra uit. Wij genieten nog 

steeds van dit fijne natuursteen 
wat verkrijgbaar is in diverse mooie 

basiskleuren.
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Woonaccessoires voor iedere sfeer
Belangrijke woonaccessoires in 2021-
2022 zijn vazen. De glazen retro vazen 
zie je in allerlei mooie kleurentinten 
voorbij komen. De Cheetah vaas staat 
perfect in een Scandinavisch interieur 
of juist in een wat stoerder interieur. 
Wat ook niet mag ontbreken zijn de 
goudtinten die terugkomen in de 
woonaccessoires en salontafels.
 
Ook in sierkussens komen de eerder 
genoemde trends terug. Van kussens 
met abstracte kunst en retro stijl tot 
een mooie dierenprint of kussens die 
superzacht zijn. Je kunt qua kussens 
met elke trend mee!

1 Wandkast Cherrel NU € 1099.- | 2 Boekenkast Cherrel NU € 549.-  | 3 Fauteuil Babe NU € 269.-  | 4 Kussens NU € 22.- | 5 Salontafel Bunga 
NU v.a. € 98.-  | 6 Vazen v.a. € 12.99  | 7 Fauteuil Charissa NU € 699.-  | 8 Wanddeco v.a. € 39.- | 9 Salontafelset Thies NU € 328.- | 10 Dressoir 
Cherrel NU € 789.- | 11 Salontafel Cherrel NU € 475.-  | 12 Bloempotten v.a. € 27.95 |

1]

2]

3]

4]

5]

6]

7]

9]

8]

10]

11]

12]



9Wonen met plezier      www.theostetmeubelen.nl  | 7 dagen per week geopendwww.theostetmeubelen.nl  | 7 dagen per week geopend

13 Bank Gordon NU v.a. € 1899.-  | 14 Salontafel Orion marble v.a. € 522.-  | 15 Hoekbank Solane NU v.a. € 2495.- | 16 Fauteuil Danica NU € 296.- | 
17 Salontafelset Botea NU € 143.- | 18 Vazen NU v.a. € 69.- | 19 Spiegel NU € 198.- | 20 Sidetable Black metal NU € 295.- | 21 Deco vogel € 24.-

Zacht & Chique
Een trend die we veel 

tegenkomen dit seizoen zijn 
meubels en accessoires met 

een velours stof. 

Deze stof voelt namelijk heerlijk 
zacht aan, is makkelijk in 

onderhoud en heeft een chique 
uitstraling.
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Retro & Urban Jungle 
Alle trends komen weer een keertje terug, 
zo ook retro. We zien deze woonstijl steeds 
vaker terug in interieurs, maar dan in een 
nieuw jasje gegoten. 
 
Wij vinden een cognackleurige bank een 
mooie combinatie met de retrostijl. Dit geeft 
het interieur weer warmte, maar is ook een 
stoer item. Wat je nu veel ziet in interieurs 
zijn de groene planten of het komt terug in 
het behang of wanddecoratie aan de muur. 
Mocht je geen groene vingers hebben wij 
hebben een hele grote collectie aan mooie 
grote kunstplanten.

1 Wandkast Elton NU € 980.- | 2 Broodkast Elton € NU 929.- | 3 Salontafel Elton NU € 737.- | 4 Deco Giraf € 29.-  | 5 Vaas € 45,90 | 6 Hoekbank 
Lars NU € 999.- | 7 Sierkussens v.a. € 22.50 | 8 Bank Luna NU v.a. € 690.- | 9 Fauteuil Becky NU v.a. € 368.- | 10 Deco Aapje NU € 37.-  | 
11 Salontafelset Hugo NU € 305.-  | 12 Dressoir Elton NU € 929.-  | 13 TV-kast Elton NU € 688.- | 14 Lamp rotan NU € 76.-
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Na een dag intensieve arbeid is er natuur-
lijk niets fijner dan dat u buitengewoon  
kunt ontspannen, in een voor u op maat 
gemaakte relaxfauteuil. Dat is natuurlijk 
waar iedereen wel van dromen kan. 

Bij de relaxfauteuilafdeling van Theo Stet, 
met een keuze uit zo’n honderdvijftig ver-
schillende modellen, kan iedereen slagen.

Alle mogelijke configuraties zijn te bekijken 
en natuurlijk ook uit te proberen. 

Vele vormgevingen zijn er tentoongesteld: 
van modern tot klassiek, in ontzettend 
veel stof- en leerkleuren. Uiteraard zijn 
er modellen manueel, maar natuurlijk ook 
elektrisch verstelbaar. 

Kortom, kom langs en laat u verrassen en 
ga lekker proef zitten.  

 2 motorig
 met accu
 snelle levertijd
    nu € 1099.- 

NU v.a. € 1139.- 
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F1 - zacht F2 - medium F3 - hard

F
E
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C
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Drie zitcomforts met aangepast rugkussen

F1 - zacht F2 - medium F3 - hard

F
E

D
C

B
A

Bedfunctie

90 cm

75 cm

60 cm

46 cm

48 cm

Wall-Away 
Relaxfunctie

2 Zithoogten

3 zitcomforts 

F1 Zacht

F2 Medium

F3 Hard

 

60 cm

75 cm

Relaxrug

Drie zitcomforts met aangepast rugkussen

F1 - weich F2 - mittel F3 - fest

F
E

D
C

B
A

BETTFUNKTION

90 cm

75 cm

60 cm

46 cm

48 cm

WALL-AWAY 
RELAXFUNKTION

2 SITZHÖHEN

3 SITZHÄRTEN 
MIT ANGEPASSTEN RÜCKENKISSEN

F1 WEICH

F2 MITTEL

F3 FEST

MOTORISCHES 
CANAPÉ

60 cm

75 cm

RELAXRÜCKEN

H
20

16
01

66

Drei Sitzhärten mit angepassten Rückenkissen

Nu extra voordelig!

SOFACONCEPT
STEL ZELF UW KWALITEITSBANK SAMEN

Zo wil ik zitten

1 In deze opstelling in leder NU v.a. € 3289.- , in stof v.a. € 2499.- | 2 In deze opstelling in leder NU v.a. € 4449.- , in stof v.a. € 3179.- | 3 2 en 2.5 zits in 
leder NU v.a. € 2999.- , in stof v.a. € 2379.-  | 4 In deze opstelling in leder NU v.a. € 3159.- , in stof v.a. € 2449.- | 5 In deze opstelling in stof NU v.a. € 3179.- 
Alle prijzen zijn exclusief hoofdsteun en sierkussens.

1]
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Het Sofaconcept van Hukla is 
een eigentijdse bank met vele 
mogelijkheden om de bank aan 
te passen naar uw wensen. 

Zo kunt u kiezen uit diverse 
armleuningen, uw perfecte 
zithoogte en de hardheid van 
de zitkussens. Vanzelfsprekend 
is dit concept leverbaar in een 
honderdtal stof- en lederkleuren. 

op een relaxdeel 
bij aankoop van een 
relaxbank of hoekbank van
het Hukla sofaconcept.

Keuze uit vele opstellingen 
& materialen

€500.-
korting!
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Ook voor bankstellen geldt tegenwoordig dat deze in 
maat kunnen worden aangepast. 

Bij Theo Stet staan in de showroom dan ook verschillende 
bankstellen die naar wens, in zowel de zithoogte als ook 
in de zitdiepte, kunnen worden aangepast. Bij een aantal 
bankstellen kan zelfs de zithardheid nog naar wens besteld 
worden. 

OP MAAT GEMAAKT
EEN BANK OF FAUTEUIL IN UW MAAT

1 Hoekbank PP-PF20022 NU v.a. € 2228.- (Exclusief relaxdeel t.w.v. 599.-)  | 2 Fauteuil Edra NU v.a. € 669.-  | 3 Fauteuil Talo NU v.a. € 755.- | 4 Bank Talo 
NU v.a. € 1159.- | 5 Sta-op fauteuil HU-EH20033 NU v.a. € 1765.- 

1]
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In de showroom staan 
bankstellen die in zowel de 
zithoogte als in de zitdiepte 
kunnen worden aangepast.

‘‘

Er zijn tegenwoordig ook een groot aantal bankstellen
waar optioneel een relaxfunctie in geleverd kan worden, 
zodat u helemaal een genoeglijke zitpositie kunt aannemen. 

Uiteraard geldt voor deze bankstellen dat deze in verschillende 
prijsklassen en in vele stof- en leerkleuren te verkrijgen zijn. 
De bankstellen zijn met een moderne, klassieke en in een wat 
meer eigentijdse uitstraling te leveren. 

‘‘
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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 28 februari 2022. Prijzen en drukfouten voorbehouden, 
kleuren en stoffen kunnen afwijken. FLD 1 2021 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!


