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Lekker wonen voor een leuke prijs
Sale
happyathome.nl

  Kingston 2-zits met standaard poot in zwart metaal, inclusief verstelbare hoofdsteunen in stof vanaf 999,- voor 949,- 
• zoals afgebeeld met in microvezelstof Pala (stofgroep 2) 1099,- voor 1049,- • 2,5-zits in stof vanaf 899,- voor 849,- 
(excl. hoofdsteunen met klikfunctie) • 3-zits in stof vanaf 949,- voor 899,- (excl. hoofdsteunen met klikfunctie) 
• hoofdsteunen met klikfunctie bij rugleuning van 2-/ 2,5-/3-zits 150,- • volledig naar wens samen te stellen, verkrijgbaar  
in stof en leder, keuze uit diverse opties

“like” ons op

Sale
Kingston
bank, 2-zits in stof 
vanaf 849,- voor

799,-
(excl. hoofdsteunen met 
klikfunctie)



1   Sardinië buffetkast 210 x 130 cm van 1299,- voor 1199,-
2   Yara barstoel in stof Pala met Vito in 3 kleuren van 199,- voor 179,-  

• ook als eetkamerstoel van 159,- voor 149,- 

Sale
Sardinië
buffetkast,  
130 cm breed 
van 1299,- voor

1199,-

Sale
happyathome.nl

Lekker wonen voor een leuke prijs

Yara 
eetkamerstoel 

in stof Pala  
van 159,- voor

 149,-

Yara 
barstoel in stof Pala  

met Vito
van 199,- voor

179,-

led-verlichting

170 cm breed 549,- • 140 cm breed 449,- 

Vaas Aimee
hoogte 25 cm 24,99

Kussen Celeste
45 x 45 cm 26,99

Bijzettafel Marise
set van 2, 

hoogte 43/58 cm
 179

Sardinië 
lowboard 170 cm

549,-

1

2

Vintage wonen voor  
een betaalbare prijs

3



Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Programma Sardinië
•   Primo Laminato (HPL) met houtreliëf, 

gemakkelijk in onderhoud
•   Led-verlichting in highboard,  

bergkast en buffetkast
•  Soft-closing in deuren en laden 
•   Zwart metalen frames en tafelpoten

3   Sardinië eetkamertafel ovaal met centrale poot, 180 x 98 cm 799,- • 220 x 98 cm 899,-  
• ook als bartafel ovaal, 140 x 98 cm 599,- • ook met recht tafelblad in diverse afmetingen en als uitschuiftafel

4   Sardinië dressoir met led-verlichting, 220 cm van 999,- voor 899,-  
• 180 cm 799,- • 130 cm 499,-

Sale
Sardinië 
dressoir, 220 cm
van 999,- voor

899,-

Sale
Sardinië
roomdivider 
70 cm breed
van 449,- voor

399,-

Sardinië 
salontafel, 105 x 60 cm 

299,-

Yara 
eetkamerstoel 

in stof Pala  
van 159,- voor

 149,-

4

3

2

Sardinië
NIEUW!

in onze collectie



Samos bank, 3-zits in stof vanaf 949,- voor 849,- • zoals afgebeeld in stof Secilia groen (stofgroep 1)
van 999,- voor 899,- • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen

Sale
happyathome.nl

Sale
Samos
3-zits, in stof 
vanaf 949,- 
voor

849,-

Lekker wonen voor een leuke prijs

Adra 
fauteuil in stof 

vanaf 379,- voor

349,-



Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

kies de opstelling kies de poot

metaal zwart design poot*

kies de armleuning

small 17cm big 25cm 47cm
bij poothoogte 

13cm

49cm
bij poothoogte 

15cm

kies de zithoogte

supreme foam
(standaard)

pocketvering* pocketvering &
memory foam*

kies het zitcomfort

vast met klikfunctie*
totale diepte +4cm

kies de rugleuning

elektrische relaxfunctie*

kies de relaxfunctie

lounge in 2,5 zits* (alleen
mogelijk bij poothoogte 13cm)

kies de loungefunctie 

opbergbox* USB-connector* accu*

kies de extra opties 

manuele schuifzitting*

* tegen meerprijs

Adra fauteuil met zwart metalen frame in stof vanaf 379,- voor 349,- 
• verkrijgbaar in stof en leder in verschillende kleuren

 Redlake draaifauteuil in stof vanaf 549,- voor 499,-  
• zoals afgebeeld in stof Monta donkerblauw (stofgroep 2)  
van 629,- voor 579,-

Sale
York
3-zits, in stof 
vanaf 949,- 
voor

849,-

 Kingston hoekopstelling met longchair, 2,5-zits zonder armen en ottomane (big) in stof vanaf 2547,-  
• zoals afgebeeld met vaste rug in stof Multifor antraciet (stofgroep 1) vanaf 2697,- (excl. losse hoofdsteunen en loungefunctie*) • losse hoofdsteun in  
stof vanaf 99,- • zoals afgebeeld in stof Multifor antraciet (stofgroep 1) 109,- • volledig naar wens samen te stellen, verkrijgbaar in stof en leder, keuze 
uit diverse opties

Redlake 
fauteuil in stof 

vanaf 549,- voor

499,-

Adra 
fauteuil in stof 

vanaf 379,- voor

349,-

draaibaar

 York 3-zits in stof vanaf 949,- voor 849,- (excl. hoofdsteun) • zoals afgebeeld 
in microleder Corsica (stofgroep 15) van 1349,- voor 1249,- (excl. hoofdsteun) 
• hoofdsteun in stof vanaf 69,- • verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren 
en opstellingen

 Kingston 
hoekopstelling in  

stof zoals afgebeeld vanaf 

2547,-



Lekker wonen voor een leuke prijs
Arizona 

lowboard, 170 cm 
van 699,- voor

649,-

led-verlichting

* In deze armatuur passen led-lampen van energieklassen A++ t/m E

Sale
happyathome.nl

Sale
Arizona
dressoir, 190 cm 
van 999,- 
voor

899,-

led-
verlichting

140 cm breed 699,- • 225 cm breed van 1199,- voor 1099,-

3    Arizona eetkamertafel, 160 x 105 cm van 799,- voor 699,- • 210 x 105 cm van 899,- voor 799,-  
• ook verkrijgbaar als uitschuiftafel 160/210 x 105 cm 1099,- • 190/250 x 105 cm 1199,- 

4    Remon eetkamerstoel, in stof Karese van 119,- voor 99,- • verkrijgbaar in de kleuren olijf, oker en antraciet 
5    Arizona buffetkast, 140 x 214 cm van 1698,- voor 1399,-

verkrijgbaar 
in de kleuren

led-verlichting

Arizona 
roomdivier, 90 x 200 cm 

van 699,- voor

599,-

Sale
Remon
eetkamerstoel 
in stof Karese
van 119,- voor

99,-

3 

4 

5 

1



Programma Arizona
•   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

Arizona 
salontafel, 60 x 110 cm

499,-

1    Arizona lowboard met led-verlichting • 170 cm breed van 699,- voor 649,- 
• 140 cm breed van 599,- voor 549,-

2    Casablanca hoekopstelling, met of zonder verstelbare zitting • 2,5-zits met 
elektrisch verstelbare zitting en ottomane in stof vanaf 2349,- voor 2199,-  
• zoals afgebeeld in stof Vito grijs (stofgroep 2) van 2649,- voor 2499,- 
• verkrijgbaar in stof en leder, in verschillende kleuren en opstellingen

Kijk voor alle mogelijkheden op www.happyathome.nl

Sale
Collin
eetkamerstoel,
in stof Old English 
van 129,- voor

99,-

Sale
Casablanca
hoekopstelling,
in stof vanaf 
2349,- voor

2199,-

Arizona 
wandtafel, 
140 x 75 cm

599,-
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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!
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Lekker wonen voor een leuke prijs
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1.Sale
Moreni
eetkamertafel 
190 x 108 cm
incl. metalen x-poot
van 1299,- voor

1199,-

Sale
Yara
eetkamerstoel 
in 3 kleuren
van 159,- voor

149,-

Sale
happyathome.nl

1   Moreni eetkamertafel, zoals afgebeeld met ovalen blad en centrale x-poot in zwart metaal, 190 x 108 cm van 1299,- voor 1199,-  
• keuze uit verschillende tafelpoten (meerprijs) en blad in diverse afmetingen en kleuren • ook als uitschuiftafel en als bartafel

2  Yara eetkamerstoel in stof Pala met Vito in 3 kleuren van 159,- voor 149,- • ook als barstoel van 199,- voor 179,-

2 


