
Musterring
The spirit of living.

 

   Maar het mooiste  
      en belangrijkste  
  plekje is en blijft  
de eigen woning.

MR 4500-2.0

MR 4500-2.0 – Hoekcombinatie 8185 (afb.)  
bestaande uit: schakelbank, 2,5 zits, armleuning 
links en ombouwhoek, rechts – ca. 275 x 241 cm
in stof (PG 8): € 1880,- tegen meerprijs: kussens, 

nekrol, hoofdsteun. Zonder decoratie. 



Voor meer informatie over producten en prijzen: kijk op www.musterring.com | Karpetten in vele kwaliteiten, kleuren en maten leverbaar en uit onze Musterring karpetten-collectie. 
Wij hanteren geadviseerde verkoopprijzen in Euro.  Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in Euro! Zonder Decoratie, verlichting en karpetten. Technische wijzigingen en typefouten voorbehouden.   |   32   |   Musterring International

Musterring
The spirit of living.

MR 4810 KARA-FRAME

KARA-FRAME KARA-FRAMEKARA-FRAME

NOG MEER INSPIRATIE

  Wonen op 
       plekken waar wij  
helemaal onszelf zijn.

Gecontroleerd  
op emissies!



Voor meer informatie over producten en prijzen: kijk op www.musterring.com | Karpetten in vele kwaliteiten, kleuren en maten leverbaar en uit onze Musterring karpetten-collectie. 
Wij hanteren geadviseerde verkoopprijzen in Euro.  Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in Euro! Zonder Decoratie, verlichting en karpetten. Technische wijzigingen en typefouten voorbehouden.   |   54   |   Musterring International

        Horen en zien op  
       hoog niveau: MEDIA-SMART.  
Een waar genot voor oog en oor.

 

Wij tonen u meer dan  
       alleen meubels.  
      Wij geven vorm aan 

harmonieuze en  

sfeervolle ambiances.

MR 9160 / MR 9161 / DUO

MR 6060MR 495MR 2875

KIRA-SYSTEM

KARA-SYSTEM

MEDIA-SMART
MEDIA-SMART – Lowboard 32-S-WS-C, 
Glas wit mat, soundopzet in akustiekstof zwart,  
sledes in chroom glanzend, ca. B 176 /H51 / D 57 cm:  
€ 1835,- tegen meerprijs: verlichting. Zonder decoratie.

en salontafel



Voor meer informatie over producten en prijzen: kijk op www.musterring.com | Karpetten in vele kwaliteiten, kleuren en maten leverbaar en uit onze Musterring karpetten-collectie. 
Wij hanteren geadviseerde verkoopprijzen in Euro.  Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in Euro! Zonder Decoratie, verlichting en karpetten. Technische wijzigingen en typefouten voorbehouden.   |   76   |   Musterring International

Onze keuze aan stoelen 
is ongeëvenaard: zowel wat 
betreft zitcomfort als cook 
de uitstraling. Wij hebben 
gegarandeerd de stoel 
die u zoekt!

NEVIO

TAVIA HOLLY

HOLLY

          Hier vindt u  
         beslist uw  
favoriete zitplaats!

ROSARIO

Stoelen en tafels  
     waarmee het  
    goed leven is.

TAVIA – Design-Schaalstoel 
6092-47-929 met statiefonderstel 
van wild eiken massief, geolied,  
B 62, H 86, D 66 cm: in stof Florida 
(100% polyester)  per € 335,- 

NOG MEER INSPIRATIE
Gecontroleerd  
op emissies!

Musterring
The spirit of living.



    Schoonheid wordt 
      vaak zichtbaar in 
een bepalend detail.

         Veel  
opbergruimte, 
praktisch  
comfort.

De diversiteit van ISKIA.

Gecontroleerd  
op emissies!

Alleen bij deelnemende dealers. Kijk voor deze dealers op www.musterring.com | Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG | Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

ISKIA


