
D e  H A P P Y @ H O M E  c o l l e c t i e  i s  v e r k r i j g b a a r  b i j :

Lekker wonen voor een leuke prijs

“like” ons op
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1   NIEUW! Moreni eetkamertafel zoals afgebeeld met centrale x-poot in zwart metaal en blad in donker eikenfineer, ovaal 190 x 108 cm 
INTRODUCTIEPRIJS van 1299,- voor 1199,- • 220 x 108 cm INTRODUCTIEPRIJS van 1399,- voor 1299,-  
• 250 x 108 cm INTRODUCTIEPRIJS van 1499,- voor 1399,- • ook verkrijgbaar als bar- en  
uitschuiftafel, met verschillende frames en blad in meerdere afmetingen en kleuren

2  NIEUW! Eefje eetkamerstoel met zwart metalen frame, in leder Laredo 299,- 

Moreni
NIEUW!

in onze collectie

Moreni 

eetkamertafel ovaal 

met x-poot, 190 x 108 cm

INTRODUCTIEPRIJS 

van 1299,- voor

1199,-



Lekker wonen voor een leuke prijs

Programma Larissa
•   Eikenhout en eiken fineer
•   Handgrepen, frames en accenten  

in zwart metaal
•    Soft-closing deuren en laden

led-verlichting
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Larissa 

tv-dressoir, 

150 cm breed

van 699,- voor

599,-

Larissa 
eetkamertafel, 190 x 100 cm

INTRODUCTIEPRIJS 
van 999,- voor

899,-
1   NIEUW! Larissa tv-dressoir, led-verlichting,  

• 150 cm breed INTRODUCTIEPRIJS van 699,- voor 599,-  
• 180 cm breed INTRODUCTIEPRIJS van 799,- voor 699,-

2   NIEUW! Larissa highboard, led-verlichting, 110 cm breed 1299,-
3   NIEUW! Larissa eetkamertafel,  

• 160 x 100 cm INTRODUCTIEPRIJS van 899,- voor 799,-  
• 190 x 100 cm INTRODUCTIEPRIJS van 999,- voor 899,-  
• 220 x 100 cm INTRODUCTIEPRIJS van 1099,- voor 999,- 

4   NIEUW! Ibis eetkamerstoel met piping tone-in-tone of Tatra anthracite 
INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf 149,- voor 139,- • in leder 
vanaf 249,- voor 239,- • ook als armstoel INTRODUCTIEPRIJS 
in stof vanaf 209,- voor 199,- •  in leder vanaf 279,- voor 
269,- • optioneel met memory foam en frame op wielen (meerprijs) 

5   NIEUW! Larissa dressoir,  
• 180 cm breed INTRODUCTIEPRIJS van 1099,- voor 999,-  
• 220 cm breed INTRODUCTIEPRIJS van 1199,- voor 1099,-

6   NIEUW! Larissa bartafel, 130 x 90 cm INTRODUCTIEPRIJS  
van 649,- voor 599,-

7   NIEUW! Sofie barstoel met zwart metalen swingframe, in stof Secilia 
INTRODUCTIEPRIJS van 209,- voor 179,- 

8   NIEUW! Larissa boekenkast, 70 cm breed 549,-

Sofie 

barstoel, in stof Secilia

INTRODUCTIEPRIJS 

van 209,- voor

179,-



Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Ibis eetkamerstoel, INTRODUCTIEPRIJS in stof vanaf 149,- voor139,-

TIP 
kies natuurlijke materialen 

en organische vormen, 
in combinatie met het 

strakke design krijg je 
een spannend contrast
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Larissa 
dressoir, 180 cm breed
INTRODUCTIEPRIJS 

van 1099,- voor

999,-

Larissa
NIEUW!

in onze collectie



Lekker wonen voor een leuke prijs

Mount
3-zits met ottomane en 
longchair, in stof vanaf

1699,-
(excl. hoofdsteun)

 1   Laval bank, 3-zits met ottomane links of rechts in stof vanaf 1298,- 

voor 1199,- • zoals afgebeeld in stof Cleo Skyblue (stofgroep 2)  

van 1498,- voor 1399,- • verkrijgbaar in stof en leder, in 

verschillende kleuren en opstellingen

2   Adra fauteuil met zwart metalen frame in stof vanaf 379,- voor 349,- 
• zoals afgebeeld in stof Vito donkergroen (stofgroep 2) van 499,-  

voor 449,-
3   Redlake draaifauteuil in stof vanaf 549,- voor 499,-  

• zoals afgebeeld in stof Monta donkerblauw (stofgroep 2)  

vanaf 629,- voor 579,-  

Laval

3-zits met ottomane

in stof vanaf 1298,- 

voor 

1199,-

Redlake 
fauteuil in stof 

vanaf 549,- voor

499,-

Bijzettafel Bea
ø 40 cm, 
hoogte 50 cm
129,-

Mandjes Tiger Print
ø 25 cm/ 20 cm
19,99

Poef Jungle Fever
ø 40 cm, hoogte 44 cm

59,-
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Adra
fauteuil in stof 

vanaf 379,- voor 

349,-

draaibaar



Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

TIP 
Maak je zithoek compleet met 
een set sierkussens, een knus 

plaid, een handig bijzettafeltje 
of een leuk poefje

4   Mount bank, 2-zits in stof vanaf 699,- voor 649,- • zoals afgebeeld in stof Multifor (stofgroep 1) van 749,- voor 699,-  
• fauteuil in stof vanaf 549,- voor 499,- • zoals afgebeeld in stof Karese Burgundy red (stofgroep 2) vanaf 649,- voor 599,-  
• hoofdsteun in stof vanaf 99,- • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen

5   Sydney verkrijgbaar met of zonder verstelbare zitting • 2,5-zits arm rechts, hoekelement en 2,5-zits arm links, in stof vanaf 2247,-  

• met verstelbare zitting vanaf 2347,- (excl. hoofdsteun) • zoals afgebeeld in stof lady 2547,- (excl. hoofdsteun) • hoofdsteun vanaf 109,-  

• verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren en opstellingen

Mountfauteuil in stof vanaf 549,- voor 499,-

Mount 
2-zits in stof

vanaf 699,- voor

649,-

Sydney 
hoekopstelling in stof vanaf 

2247,-

Bijzettafel Bea
ø 40 cm, 
hoogte 50 cm
129,-
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Programma Arizona
•   Natuurlijk design 
•   Combinatie van gelakt eiken  

railway brown en wit gelakt eiken 
•  Accenten in metaal antraciet 
•  led-verlichting
•   Soft-closing in deuren  

en laden 
•   Kabel management  

systeem bij de lowboards

TIP 
gebruik 'm als 
roomdivider of 

boekenkast

led-verlichting

Poef Esmee
ø 45 cm, hoogte 40 cm 
89,-

Arizona
lowboard, 

170 cm breed van 699,- 

voor 

649,-

Arizona
roomdivider, 

hoogte 220 cm 

van 699,- voor 

599,-

Arizona 
wandtafel

599,-
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Lekker wonen voor een leuke prijs

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

led-verlichting

1   Arizona lowboard met led-verlichting 

• 170 cm breed van 699,- voor 649,-  
• 140 cm breed van 599,- voor 549,-

2   Arizona salontafel, 60 x 110 cm van 499,- 

voor 449,- 
3   Casablanca hoekopstelling, met of zonder 

verstelbare zitting • 2,5-zits met elektrisch 

verstelbare zitting en ottomane in stof vanaf 

2349,- • zoals afgebeeld in stof Vito grijs 

(stofgroep 2) 2649,-

4   Arizona dressoir, 190 cm breed  999,-  

• 140 cm breed 699,-  • 225 cm breed 1199,-

5   Arizona wandtafel, breedte 140 cm,  

hoogte 75 cm 599,-

6   Arizona roomdivider, hoogte 220 cm  

van 699,- voor 599,-
7   Arizona eetkamertafel, 160 x 105 cm 799,-  

• 210 x 105 cm 899,- • ook verkrijgbaar als 

uitschuiftafel 160/220 x 105 cm 1099,-  

• 190/250 x 105 cm 1199,- 

8   Remon eetkamerstoel, in stof Karese  

van 119,- voor 99,- • verkrijgbaar in de 

kleuren olijf, oker en antraciet 

9   Arizona buffetkast, 140 cm breed 1698,-

verkrijgbaar 
in de kleuren

Remoneetkamerstoel in stof Karese van 119,- voor99,-

Arizona 
dressoir, 190 cm breed

999,-

Casablanca 
hoekopstelling in stof vanaf

2449,-
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verkrijgbaar in de kleuren

1   Eefje eetkamerstoel, in stof Kibo in 6 kleuren van 159,- voor 139,-  
 • In leder Laredo in 3 kleuren 299,- 

2   Eefje barstoel, inclusief pocketvering, in stof Kibo INTRODUCTIEPRIJS 

van 199,- voor 179,- • verkrijgbaar in de kleuren antraciet, groen of 

taupe
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D e  H A P P Y @ H O M E  c o l l e c t i e  i s  v e r k r i j g b a a r  b i j :

Bezoek onze website www.happyathome.nl en bestel via de webshop wanneer het jou uitkomt!

Lekker wonen voor een leuke prijs
Bekijk alle woonstijlen 

op onze vernieuwde website

verkrijgbaar 
in de kleuren

Eefjeeetkamerstoel, in stof Kibo van 159,-139,-
draaibaar
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