
Woonprogramma Cocon: uitgevoerd in de kleur donkerbruin met donkere accenten. Woonprogramma is gemaakt van Lamulux wat kras-, slijt- 
en stootbestendig is,makkelijk te onderhouden en gebruiksvriendelijk. Woonprogramma Cocon is leverbaar in meerdere items en maten. 

De deuren zijn voorzien van soft-close scharnieren! Set woonprogramma bestaande uit: dressoir 190 cm, tv meubel 129 cm, eettafel 163,5 cm 
of 183,5 cm en salontafel 135 cm. 
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Vissers Meubelen Eerste Oude Heselaan 25 • 6541 PA Nijmegen (achter het station) •Tel.: 024-3772111 • Fax: 024-3778511 • info@vissersmeubelen.com   
www.vissersmeubelen.com Openingstijden Maandag van 12.00 tot 18.00 • Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 • Donderdag van 10.00 
tot 20.00 • Zaterdag van 10.00 tot 17.00 • Zondag van 12.00 tot 17.00 Iedere zondag geopend • Gratis parkeren onder de luifel! 
 

GRATIS BEZORGEN BIJ BESTEDING VANAF €500 EURO IN HET VERSPREIDINGSGEBIED VAN DEZE KRANT 

Woonprogramma 
Mango

Woonprogramma Mango: uitgevoerd in massief mangohout met metalen accenten.  Woonprogramma Mango is leverbaar in meerdere items en maten. 
Set woonprogramma bestaande uit: dressoir 200 cm, tv-meubel 123 cm, eettafel rond Ø 130 cm en salontafel 3-delig rond. 

Eetkamerstoel 8107: leverbaar in 3 verschillende kleuren micro-weefsel.
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Strakke hoekbank met metalen poten
Verstelbare hoofdsteunen en deconaad in contrast kleur. Leverbaar 
in diverse opstellingen, kleuren, stof en leder. Afm. 260 x 220 cm. Nr. 2630. 

Strakke hoekbank met metalen poten
Leverbaar in diverse opstellingen, kleuren, stof en leder kwaliteiten. Keuze uit 
twee rughoogtes en vele poot mogelijkheden. Afm. 250 x 210 cm. Nr. 8303. 

deconaad
in contrast  

kleur mogelijk1599,-
advies verkoopprijs  2239,-

1089,-
advies verkoopprijs  1525,-

1119,-
advies verkoopprijs  1569,-

Comfortabele hoekcombinatie 
Hoekbank met trendy zwart metalen pootjes te bestellen in diverse opstellingen, 
kleuren stof en leder. Afm. 277 x 159 cm. Nr. 87494. ZOALS AFGEBEELD EN IN 
SPIEGELBEELD UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Prachtige fauteuil Te bestellen in vele kleuren, stoffen en leder 
kwaliteiten. Tevens te bestellen met een chrome frame. Nr. 8134 

375,-
525,-

Mooie fauteuil inclusief hocker Fauteuil is gemaakt van een 
velours stof net als de hocker. Leverbaar in 2 kleuren: bruin en grijs. 
Tevens verkrijgbaar in een fijne stof in 2 kleuren: geel en antraciet.  
Nr. 1743.

269,-
375,-

SETPRIJS
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Woonprogramma 
Scotch White

Woonprogramma Scotch White & Noir: uitgevoerd in massief grenenhout en wit geverfd en voorzien van een bruin bovenblad. Ook verkrijgbaar in de uitvoering massief 
grenenhout zwart geverfd en voorzien van een bruin bovenblad. Woonprogramma Scotch White & Noir zijn voorzien van een mooie diepe nerf die goed voelbaar is op het 

bovenbladen. De handgrepen zijn netjes ingefreesd en de deurtjes van de serie Scotch zijn voorzien van een slot met sleutel. Set woonprogramma bestaande uit: 
dressoir 190 cm, tv-meubel 110 cm, eettafel 140 cm en salontafel 120 cm. Woonprogramma Scotch is te bestellen in het wit of zwart en in meerdere items en maten. 
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EEN GREEP UIT ONZE GROTE COLLECTIE EETKAMERSTOELEN

Stoel 7402 
Met een micro-weefsel 
bekleding en zwart 
metalen poten op 
wieltjes en armleuning. 
Leverbaar in 4 kleuren: 
cognac, antraciet, 
mosgroen en lever-
kleur. UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR. 

Stoel 7381
Met micro-weefsel
bekleding en zwart  
metalen poten.  
Leverbaar in 3 kleuren: 
leverkleur, cognac en 
mossgroen.
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR

95,-
139,-

Stoel 5325 
Met micro-weefsel 
bekleding en zwarte 
metalen poten.  
Leverbaar in 3 kleuren:  
cognac, pebble en 
antraciet.
UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

79,-
115,-

Stoel 7380 
Met een micro-weefsel 
bekleding en zwart 
metalen poten op  
wieltjes en armleuning.  
Leverbaar in 3 kleuren: 
cognac, antraciet en 
mosgroen.  
UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR. 

105,-
169,-

105,-
155,-

Moderne hoekcombinatie  
Zeer comfortabele hoekbank met verstelbare hoofdsteunen, ook te bestellen 
met relaxfunctie(s). Leverbaar in diverse kleuren, stoffen en opstellingen.  
Afm. 250 x 250 cm. Nr. 6134. UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Comfortabele 2,5 - 2 combinatie  
Zeer comfortabele combinatie met verstelbare hoofdsteunen en trendy 
pootjes. Te bestellen met relaxfunctie(s). Leverbaar in diverse kleuren, stoffen, 
lederkwaliteiten en opstellingen. Afm. 208 cm en 162 cm. Nr. 27288.

2329,-
advies verkoopprijs   3259,-

1695,-
advies verkoopprijs   2379,-

kleurmogelijkheden kleurmogelijkheden

kleurmogelijkhedenkleurmogelijkheden
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in contrast  

kleur mogelijk

Scotch Noir 



Woonprogramma 
Rumba

Woonprogramma 
Poseidon

Woonprogramma Poseidon: in een teakhout kleur met zwart metale accenten. Woonprogramma is makkelijk te onderhouden en 
gebruiksvriendelijk. De deuren en lades zijn voorzien van soft-close scharnieren en geleiders! Woonprogramma Poseidon is leverbaar in 

meerdere items en maten. Set woonprogrammabestaande uit: dressoir 181 cm, tv-meubel 127 cm, eettafel rond 110 cm, salontafel 135 cm.

SETPRIJS
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Woonprogramma Poseidon: in een teakhout kleur met zwart metale accenten. Woonprogramma is makkelijk te onderhouden en gebruiksvriendelijk. De deuren en lades 
zijn voorzien van soft-close scharnieren en geleiders! Woonprogramma Poseidon is leverbaar in meerdere items en maten. 

Set woonprogrammabestaande uit: dressoir 166 cm, tv-meubel 130 cm, eettafel blad 4 cm U-poot staal 163,5 cm of 183,5 cm, salontafel 135 cm.
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1879,-
advies verkoopprijs  2629,-

Grote moderne hoekcombinatie
Moderne hoekbank met trendy zwart metalen pootjes te bestellen in diverse  
opstellingen, kleuren stof en leder. Afm. 245 x 410 x 160 cm. Nr. 7629. 

889,-
1249,-

Massief zwarte eetfkamertafel: Matgelakt zwart massief mangohout met ruwe afwerking 5,5 cm 
dik, poot zwart gelakt staal. Eettafel zoals afgebeeld 300 x 100 cm, ook verkrijgbaar in 200 x 100 cm 
en 240 x 100 cm, salontafel 140 x 70 cm. Nr. 7935 Stoelen 7501 met handgreep: leverbaar in  
3 verschillende kleuren velours en 2 verschillende kleuren micro-weefsel, poten zwart gepoedercoat.

145
205



Moderne Draaideurkast  
Afm. B135 x H199 x D58 cm 
• De kast is uitgevoerd in eiken kleur/grafiet en heeft drie draaideuren.
• Twee deuren hebben de kleur eiken, de andere deur is voorzien van 
een spiegel met een grafiet omlijsting. 
• Indeling: 1 roede, 3 schappen en 2 lades.  
Optioneel:
• Extra schappen

Moderne Schuifdeurkast  
Afm. B180 x H198 x D64 cm 
• De kast is uitgevoerd in eiken kleur/grafiet en heeft twee schuifdeuren.
• Indeling: 2 roedes en 2 schappen.  
Optioneel:
• Extra schappen

359,-
advies verkoopprijs   499,-

285,-
advies verkoopprijs   399,-

Seniorenledikant Paul 
 
Afm. 90 x 200 cm 
 
• Een comfortabel seniorenbed
• Leverbaar in 2 kleuren: blank eiken en wit
• Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem
• Inclusief Luxe comfortschuim matras met     
   7-comfort zones
 
Optioneel:
• Bijpassende nachtkastje 

559,-
NU

SETPRIJS

verkrijgbaar in de kleuren

elektrisch
verstelbaar

2 halen 1 betalen
Elke nacht verliest u transpiratievocht en dode huidcellen waar huisstofmijt zich uitstekend in thuis 

voelt. Daarnaast verliest een matras na verloop van tijd haar optimale elasticiteit en krijgt u niet 
meer de juiste ondersteuning. Een goed matras is veerkrachtig en geeft u de juiste ondersteuning 

waardoor u beter slaapt en goed uitgerust aan de dag begint.

7-COMFORT 
ZONES

met traagschuim

479,-
959,-

249,-
449,-

585,-
1170,-

685,-
1370,-

Blue Edition Matras 90 x 200 cm

• HR55 koudschuim afdeklaag 
• kern voorzien van 7 ergonomiche comfortzones
• 500 pocketveren per m² 8-slags
• luxe 3D hoes 2 zijdig met handgreep 
• totale dikte circa 22 cm 
• CFK vrij, anti allergisch, was- en keerbaar
• leverbaar in diverse maten en lengtematen 
• doorgestikt met fiberfill en 3d ventilatieborder 

Nasa Edition Matras 90 x 200 cm

• HR55 koudschuim afdeklaag 
• kern voorzien van 7 ergonomiche comfortzones
• 500 pocketveren per m² 8-slags
• luxe 3D hoes 2 zijdig met handgreep 
• totale dikte circa 22 cm 
• CFK vrij, anti allergisch, was- en keerbaar
• leverbaar in diverse maten en lengtematen 
• doorgestikt met fiberfill en 3d ventilatieborder 

Green Edition Matras 90 x 200 cm

• HR40 koudshuim afdeklaag 
• kern voorzien van 7 comfortzones
• 500 pocketveren per m² 
• luxe 3D hoes 2 zijdig 
• totale dikte circa 22 cm 
• leverbaar in diverse maten en lengtematen 

Red Edition Matras 90 x 200 cm 

• polyether afdeklaag 
• kern voorzien van 7 comfortzones 
• 300 pocketveren per m² 
• luxe 3D hoes 2 zijdig 
• totale dikte circa 20 cm 
• leverbaar in diverse maten en lengtematen 

*prijs voor 2 matrassen

*prijs voor 2 matrassen

*prijs voor 2 matrassen

*prijs voor 2 matrassen

*

*

*

*

* Op onderstaande matrassen serie
VERVANG 

UW MATRAS
IEDER 
  

JAAR
8



VISSERS RAAMBEKLEDING

GORDIJNEN: HOLLAND HAAG • B.MOENS • LEGA • HEADLAM • HOUSE OF HAPPINESS • MULTISOL • PRESTIGE • TOPPOINT • UNLAND • EGGER

BOXSPRING

• Een luxe, gestoffeerd hoofdbord.; • 2 Vlakke boxsprings voorzien van robuust massief houten en stalen frame.; •2 Pocketveer matrassen met 7 comfort zones, 23 cm dik, voorzien van 
500 6-slags veren en 2-zijdig afgedekt met 4 cm hoogwaardig HR-40 koudschuim. ; • Topmatras hoogwaardig comfortschuim 525 t.w.v. 249,- ; • Stof “Urban” (100% polyester) in 5 
kleuren. ; • Trendy pootjes in RVS 17 cm. ; • Lighoogte boxspring 55 cm exclusief matras-topper. ; • Matrassen in 2 hardheden. Standaard en Extra. ; • Afneembare hoezen.; • Topmatras 
525 van hoogwaardig comfortschuim uitgevoerd in dubbeldoek met sierstiksel en voorzien van 3-D border. Volledig afritsbaar. ; • Bord: bedmaat + 10 cm, hoogte 120 cm, dikte 10 cm. ; • 
Diverse stoffen en pootjes leverbaar. ; • Micro pocket-1.000 veren matras leverbaar.

Boxspring Mencey: Complete boxspring bestaande uit:• zwevend gestoffeerd hoofdbord 110 cm hoog;• 2 vlakke boxsprings 25 cm hoog;•  
2 persoons pocketveermatras 28 cm voorzien van 9-zones met 300 pocketveren per m²;• pocketveermatras met een anti allergisch hoes afgedekt met 6 cm HR40;•  

trendy RVS pootjes 12 cm;• instaphoogte 65 cm; • verkrijgbaar in de maten 160 x 200 cm en 180 x 200 cm.

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF € 995,-

799,-
advies verkoopprijs  1119,-

180 x 200 cm

NU 
570,-

VOORDEEL

1565,-
 995,-

140 x 200 cm VLAK 
Elektr. verst. v.a. € 1595,-

CARESSE 4500 SUPERDEAL!

Het is bekend dat wij met onze meubelen de beste kwaliteit voor de laagste prijzen verkopen. Maar onze afdeling vloeren en  
raambekleding overtreft al uw prijs- en kwaliteitverwachtingen. Kom langs en proef de sfeer. De collectie gordijnen en  

vitrage/inbetween wordt gratis voor u gemeten. Onze zeer uitgebreide collectie op het gebied van lamellen, rolgordijnen,  
jaloezieën, multishades en plissés wordt gratis gemeten en voor u op maat gemaakt. De vouwgordijnen worden gratis gemeten en 

op maat gemaakt in de door u gewenste stof. Uiteraard staat er een vakkundig verkoopteam voor u klaar om u te adviseren.  
Kortom: heel veel service voor een hele kleine prijs!

LAMELLEN JALOEZIËNROLGORDIJN

Gratis 
advies van 

één van onze  
interieurstylisten 

op afspraak ! 

We hebben een grote collectie  
velours op rol in de winkel.
Deze maand in de aanbieding
vanaf 7,50 per meter

Isola Velours
• 138 cm breed  
• verduisterend   
• isolerend 
• geluiddempend  
• incl. confectie

24,95
NU



VISSERS OOK VOOR VLOEREN

Vissers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Aanbiedingen gelden t/m 31 juli 2021.

VLOEREN: AMBIANT • BALTERIO • BELAKOS • CORETEC • HOMELINE • INTERFLOOR • MFLOR • MONTINIQUE • QUICKSTEP • THERDEX • VIVA FLOORS

PVC compleet gelegd 
incl. egaliseren 

• natuurlijke uitstraling
• diverse dessins 39,95

per m² 

OPRUIMING  
600 kleden op voorraad! * 160 x 230 cm vanaf € 75,-

• gratis meten    • tapijt en vinyl kamerbreed gratis gelegd    • 2000m² showroom
• eigen stoffeerders    • alle grote merken                         • 900 soorten laminaat/PVC-vloeren 
• scherpe prijzen    • iedere zondag open      • 800 soorten tapijt/vinyl 

Vissers ook uw specialist voor Vloeren

Laminaat compleet gelegd  
incl. ondervloer + plakplinten 

• 8 mm dik  
• v-groef  
• 15 jaar garantie  
• 10 decors

27,50

per m² 


