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Persoonlijk voor jou gemaakt!
KEUZE UIT TALLOZE OPSTELLINGEN 

EN 200+ STOFFEN!

Firenca hoekbank
€ 5199,-   € 3896,-

Duurzaam geproduceerd, 
scherp geprijsd.  

Robin Eettafel
€ 1049,-   € 695,- 

 

Lenn Fauteuil  € 595,-     

Jaargang 17   -   Folder geldig tot 30-06-2022

Persoonlijkvoor jou
gemaakt

Nice eetkamerfauteuil
€ 549,-   € 399,- 

  Gedrukt op gerecycled papier. Modelwijzigingen, prijswijzigingen, kleurafwijkingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

Omdat wij ieder zitmeubel helemaal zelf produceren staan 
wij volledig achter de kwaliteit! Daarom ontvang je naast de 
service en garantie van Schippers Woonwereld ook nog eens 
drie jaar fabrieksgarantie van UrbanSofa. European Quality, 
straight from the factory!

3 jaar fabrieksgarantie

UrbanSofa
persoonlijk 
voor jou

Massief hardhout met  

duurzaamheidskenmerk

€ 1199,-   € 795,-

Toulouse eetkamerfauteuil
€ 499,-   € 359,-

Leeds eetkamerstoel
€ 219,-   € 149,-

ROMY EETTAFEL - 200 cm
€ 1199,-    € 795,-

Rocco eettafel

Cornelis Houtmanstraat 43-47 
7825 VH Emmen

www.schipperswoonwereld.nl 
0591-634040

Openingstijden:

Ma:  13:00 - 17:30 
Di - Wo: 10:00 - 17:30
Do: 10:00 - 21:00
Vr: 10:00 - 17:30 
Za:  10:00 - 17:00 
Zo:  Koopzondagen 

Volg Schippers Woonwereld op:

LIVE EDGE BOOMSTAMTAFEL
€ 899,-    € 595,-

€ 1299,-   € 895,-

Lewis eetkamerstoel
€ 269-   € 189,-

Kate eetkamerfauteuil
€ 449,-   € 319,-

zoals afgebeeld:



UrbanSofa
Makers van het lekkere loungen

Alle banken van UrbanSofa  
zijn leverbaar in talloze  
opstellingen.

keuze uit
200 kleuren  

en stoffen

Onze fabriek heeft Europa’s allerbeste stoffeerders in huis. Een 
echt ambacht dat vaak van vader op zoon wordt doorgegeven. 
Dat verdient de mooiste meubelstof. Maar welke dat wordt  
bepaal jij natuurlijk helemaal zelf! De mooiste stoffen van over 
de hele wereld hebben we voor je samengebracht in 4  
prachtige stalenboeken. Van echt Belgisch linnen tot  
megasterk Gallardo Leder, en van Ocean Blue tot Desert en 
Stone je vindt het in onze meubelstoffencollectie.

Color your life!

Lausanne hoekbank
€ 4499,-   € 3372,-

Flynn fauteuil

€ 699,-    € 495,-

Merano sofa
€ 1399,-   € 995,-

Voor jou gemaakt Duurzaam geproduceerd Europese kwaliteit Het ultieme loungegevoel Alle opstellingen mogelijk Keuze uit 200 stoffen

vo
lle

di
g met de hand gem

aakt

FIORE SOFA
€ 1399,-    € 995,-

QUINN LOUNGEBANK
€ 2499,-    € 1795,-

Get the looks!
Je nieuwe UrbanSofa loungebank moet natuurlijk precies passen op de 
plek waar jij hem wenst. Een grote loungebank, een kleine bank of een 
mega bank? Geen probleem! Een 4 zits bank, een hoekbank of grote 
U-bank?  Gaat lukken!  Bij UrbanSofa is elk model verkrijgbaar in talloze 
opstellingen, diverse zitcomforts, zitdieptes en meer dan 200  
verschillende stoffen!

zoals afgebeeld:


