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MEUBELEN PRIMA-LUX
Geelseweg 1 · 2200 Herentals
T 014 21 40 44 · info@primalux.be
Ma tot vrij 9u30-18u · Za 10u-18u · Zo 11u-18u · Do gesloten www.primalux.be

*: Geldig bij aankoop van een salon of relax vanaf € 1.000. Geldig van 23/09 t.e.m. 31/10/2017.  Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.

MODULAIR HOEKSALON
257 x 405 x 166 cm

€ 2.384

MANUELE RELAX
Poef € 266
in stof vanaf

€ 1.163

HOEKSALON MET 
LONGCHAIR
171 x 293 cm
in leder

€ 2.728
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In voorraad! OP=OP
STRESSLESS CITY
in zwart leder

€ 1.995

4

Een folder vol inspiratie!
De dagen worden weer stilaan korter en 
de blaadjes ruilen hun felgroene kleur in 
voor oranje, rood en bruin. Niets is er 
gezelliger dan ‘s avonds met het hele 
gezin in de zetel te cocoonen of te 
genieten van heerlijke me-time met je 
favoriet boek. Voor elke levensgenieter, 
met zijn unieke wensen en smaak, heeft 
Prima-lux een uitgebreid aanbod. Maak 
kennis met onze interieuradviseurs 
die u graag met raad en daad 
bijstaan in uw zoektocht. 

Tot snel!
Het Prima-lux team

5. Manuele relax met houten kuip in leder € 1.426
6. 3 zit Vecchio, H&H 224 cm € 1.099 

7. Hoeksalon leder met relax 291 x 222 cm € 3.229
8. 3 zit, Idee+ 218 cm € 590 2 zit 176 cm € 499

1. 3 zit Oslo, XOOON 246 cm, in stof vanaf € 899
2. Fauteuil, Natuzzi Editions in leder € 569 

3. Hoeksalon met 2 relaxen 286 x 240 cm € 2.678 

4. Hoeksalon leder, Natuzzi Editions 165 x 332 cm € 2.995 

5. 3 zit Almada met schuifzit, XOOON 226 cm € 1.049

1

3

2

5

5

6

7

8

LEUKE MEUBELS AAN 

ZACHTE PRIJZEN



Te vinden bij Prima-lux. Informeer naar 
de mogelijkheden voor levering.

Te vinden bij Idee+ /afhaalprijs. 
Meer info in de winkel.

Geniet nog tot 31 oktober 2017 van een gratis cadeaubon 
bij aankoop vanaf € 1.000. Voorwaarden in toonzaal.

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.prima-lux.be!

Een look 
om te stelen!

MODULAIR HOEKSALON
247 x 347 cm
in stof vanaf

€ 1.895

In voorraad! 
HOEKSALON MET 
LONGCHAIR
304 x 160 cm

€ 1.475

3 ZIT + 2 ZIT
212 en 170 cm

€ 1.149

HOEKSALON IN VINTAGE LEDER 150 x 372 x 249 cm € 2.495

HAAL DE HERFST BINNEN MET DE TRENDKLEUR COGNAC

€ 99

MODULAIR HOEKSALON
257 x 405 x 166 cm
andere opstellingen 

mogelijk, in stof vanaf

€ 2.384

HOEKSALON BRAGA
343 x 248 cm
in stof vanaf

€ 1.998

ACTIE
GRATIS CADEAUBON 
Bij aankoop van uw salon of relax krijgt u een gratis cadeaubon 
waarmee u decoratie, verlichting, bedlinnen, tapijten en 
raamdecoratie kan aankopen. Bij aankoop vanaf € 1.000 krijgt u 
een cadeaubon ter waarde van € 100, bij aankoop vanaf € 2.000 is 
dit € 200 & vanaf € 3.000 is dit € 300. Een leuk cadeau dus om van 
jouw huis een warme thuis te maken! Voorwaarden in toonzaal. 
Deze actie is geldig van 23 september t.e.m. 31 oktober 2017.



Te vinden bij Prima-lux. Informeer naar 
de mogelijkheden voor levering.

Te vinden bij Idee+ /afhaalprijs. 
Meer info in de winkel.

Geniet nog tot 31 oktober 2017 van een gratis cadeaubon 
bij aankoop vanaf € 1.000. Voorwaarden in toonzaal.

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.prima-lux.be!



3 ZIT MET 2 RELAXEN 206 cm € 2.999 · 2 ZIT 165 cm € 1.758 · FAUTEUIL 96 cm € 925

HOEKSALON MET OTTOMANE EN TRAPEZE 245 x 420 cm € 2.349  


In voorraad!

MULTIFUNCTIONEEL
HOEKSALON
297 x 207 cm

€ 995

#italiandream

MULTIFUNCTIONEEL HOEKSALON
met uitschuifbare bedfunctie en opbergvak
Arhus, 281 x 196 cm
in stof vanaf

€ 1.499

BESTSELLER

FAUTEUIL BUENO XOOON
vanaf € 379

HOEKSALON HAVANNA
296 x 241 cm, met schuifzit

€ 1.999

kussens Coco Maison 
vanaf € 14,99



Henders & Hazel: te vinden op het gelijkvloers
De collectie vindt u op www.hendersandhazel.be

XOOON: te vinden op de 1ste verdieping bij Prima-lux
Ontdek de volledige collectie op www.xooon.com

Deze salons bieden een 
veilig nestje als het buiten 
waait en stormt. Je waant 
je in je eigen fort dankzij 
de gezellige hoge 
armleuningen.

Bij idee+ hebben we een uitgebreide voorraad artikelen meteen 
beschikbaar, zoals de salons en salontafeltjes op deze pagina!

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.prima-lux.be!

Een onbetaalbaar
thuisgevoel aan
verrassend betaalbare 
prijzen! 
Idee+ is een must voor 
elke (her)starter! 

mooie pootjes!

4.5 ZIT IN NATUURLEDER
339 cm, Natuzzi Editions

€ 2.869

3 ZIT 
230 cm, in stof vanaf

€ 1.056

HOEKSALON DAX
236 x 367 x 172 cm, 
Henders & Hazel
in stof vanaf 

€ 2.497

273 x 209 cm, € 899 promo € 849

361 x 205 cm € 1.399

280 x 180 cm € 795

339 x 212 cm, € 1.399 promo € 1.275

324 x 187 cm, excl. poef € 899 promo € 799
274 x 174 cm, € 769 promo € 729 - ook mogelijk met slaapfunctie

€ 119

€ 139

€ 69

€ 280

€ 195



Te vinden bij Prima-lux. Informeer naar 
de mogelijkheden voor levering.

Te vinden bij Idee+ /afhaalprijs. 
Meer info in de winkel.

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.prima-lux.be!

Geniet nog tot 31 oktober 2017 van een gratis cadeaubon 
bij aankoop vanaf € 1.000. Voorwaarden in toonzaal.

HOEKSALON
315 x 272 cm
in stof vanaf

€ 2.599

HOEKSALON
keuze uit verschillende armen
265 x 199 cm, salontafel € 99

€ 995

3.5 ZIT PRAIA IN LEDER
267 cm, in stof vanaf € 1.049

€ 1.999

COCKTAILCHAIR

FAUTEUIL ATOLL
Henders & Hazel

vanaf € 229

€ 129

€ 149 voor 2

Helemaal 
wat ik zoek!

HOEKSALON
MET LONGCHAIR
173 x 265 cm, in stof vanaf

€ 1.099

HOEKSALON
MET LONGCHAIR
151 x 271 cm, vanaf

€ 1.099

HOEKSALON MET
VERSTELBARE HOOFDSTEUNEN
290 x 234 cm

€ 2.799

3 ZIT IN LEDER
218 cm, vanaf

€ 1.599

€ 218 voor 2

HOEKSALON 
300 x 160 cm

€ 1.399



Te vinden bij Prima-lux. Informeer naar 
de mogelijkheden voor levering.

Te vinden bij Idee+ /afhaalprijs. 
Meer info in de winkel.

Geniet nog tot 31 oktober 2017 van een gratis cadeaubon 
bij aankoop vanaf € 1.000. Voorwaarden in toonzaal.

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.prima-lux.be!

BREEDTE
Per 20 cm

PER 20 CM

POTEN
In alle vormen 
en maten

FUNCTIES
Met of zonder relax

BEKLEDING
Stof of leder, veel keuze 
in kleur en structuur

OPTIES
Verstelbare hoofdsteunen,
verschuifbaar zitvlak, 
bedfunctie, ... 

S M L XL

BOVEN 3 zit met 2 relaxen + 2 zit 220 en 190 cm, in stof vanaf € 2.298 ONDER 1. Hoeksalon met 3 elektrische relaxen en docking station 
301 x 344 cm, in leder € 5.498 2. 2.5 zit met 2 elektrische relaxen 222 x 97 cm, in leder € 1.599 3. ACTIE 2 relaxfuncties voor de prijs van 1!  
Natuzzi Editions 4. 3 zit met 2 elektrische relaxen + 2 zit € 2.298 NÙ € 2.149

Dit salon van Belgische kwaliteit heeft een fantastisch zitcomfort 
dankzij de hoge rugleun en heerlijke relaxen. Verkrijgbaar in een 
brede waaier aan onderhoudsvriendelijke stoffen en leders. 

3 zit met 2 elektrische relaxen 192 cm, in leder € 2.675 · 2 zit met 2 
elektrische relaxen 138 cm, in leder € 2.200 · relaxfauteuil 80 cm, in 

leder € 1.248



Geniet nog tot 31 oktober 2017 van een gratis cadeaubon 
bij aankoop vanaf € 1.000. Voorwaarden in toonzaal.

 Niet gevonden wat je zoekt?
Ontdek nog veel meer op www.prima-lux.be!

RELAX

SCANDINAVISCH 
COMFORT
We bieden een ruime collectie manuele relaxen aan van 
verschillende scandinavische merken. Die staan standaard 
voor degelijke kwaliteit en een heerlijk comfort. Alle relaxen 
zijn verkrijgbaar in stof of leder en ook de poot kan u zelf 
kiezen. Laat je verleiden!

Hier kan je 
 heerlijk relaxen!

1. Elektrische relax in leder € 1.195 - ook manueel verkrijgbaar 
2. Manuele relax in leder met houten kuip € 1.499
3. Stressless Wing in bruin leder € 1.690 - in voorraad, OP=OP
4. Manuele relax in leder met houten kuip € 1.499 
5. Manuele relax in stof met composieten schaal € 1.163, poef € 266 
6. Manuele relax in leder € 935 
7. Manuele relax in leder met houten kuip € 1.144, poef € 287
8. Stressless relax in leder 
    mogelijk met elektrisch verstelbare voetensteun 

IN VOORRAAD

ELEKTRISCHE 
RELAX MET 

OPSTAPHULP 
TWEEMOTORIG, MET 
BEDIENINGSPANEEL

in leder
vanaf 
€ 1.759

in leder
vanaf 
€ 1.759

in leder
vanaf 
€ 1.870

in leder
vanaf 
€ 1.849

Meubelen Stationstraat - 1000 Brussel

THE INNOVATORS OF COMFORT™ ( 1 )

V A N  1 3  O K T O B E R  T O T  1 2  N O V E M B E R

www.stressless.be
Gemaakt in Noorwegen
Sinds 1934

Gratis*
voetenbank

De

Bij aankoop van een
Stressless®  zetel

Imagine comfor t

Uitzonderlijke 
aanbieding

*Niet-cumuleerbare aanbieding, geldig op de adviesprijs btwi op 15/03/2017 van de modellen zetels en voetenbanken Stressless® Sunrise / Stressless® Mayfair / Stressless® Reno / Stressless® View / Stressless® Metro van 13 oktober 2017 tot 12 november 2017 in alle lederkleuren. Voorbeeld voor de afgebeelde combinatie met
zetel en voetenbank Stressless® Mayfair in Paloma Henna leder, zetel: (B: 83, H: 102, P: 74 cm) + voetenbank (B: 55, H: 41, P: 39 cm) 2 299 € in plaats van 2 849 €, adviesprijs btwi op 15/03/2017, dus een besparing van 550 € voor de zetel en voetenbank combinatie Stressless® Mayfair. Zichtbare materialen van onze zetels en
voetenbanken in Paloma leder: vaarsleder, chroomgelooid, gecorrigeerde nerf, gepigmenteerd. Metalen poten met chroomafwerking. Uw Stressless® dealer kan u vertellen wanneer uw bestellinggeleverd wordt. HR Pau 351 150 859 - (1)The Innovators of Comfort.
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MEUBELEN PRIMA-LUX
Geelseweg 1 · 2200 Herentals
T 014 21 40 44 · info@primalux.be
Ma tot vrij 9u30-18u · Za 10u-18u · Zo 11u-18u · Do gesloten www.primalux.be

natuzzieditions.com

DUBBEL GENIETEN. 
NU TWEE RELAXFUNCTIES 
VOOR DE PRIJS VAN EEN*. *V
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DE REFERENTIE IN COMFORT SINDS 1959

AD SY
OC MOF TR

Dat ziet er 
beregoed uit!

HOEKSALON
171 x 360 x 241 cm

€ 1.399


