
 Verspreidings 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina  1/1 pagina 
 gebied 130 x 95 mm 130 x 195 mm 265 x 195 mm 265 x 395 mm

1  REGIO OOSTZAAN, LANDSMEER EN NOORD  
Kompas editie 1 + 2 
Noord Amsterdams Nieuwsblad 49.200  € 197,99 € 359,98 € 654,50 € 1.190,00
2  REGIO NIEUW WEST & BADHOEVEDORP 

Westerpost editie 1 + 2 82.200 € 257,05 € 467,36 € 849,75 € 1.545,00
3  REGIO IJMOND 

De Beverwijker + Heemskerkse Courant 
Castricums Nieuwsblad 68.675 € 232,93 € 423,50 € 770,00 € 1.400,00 
Nieuwsblad Uitgeest     
4  REGIO WEST-FRIESLAND 

Hoorns Nieuwsblad 
Medemblikker + Koggenlander 83.600  € 259,55 € 471,90 € 858,00 € 1.560,00 
De Drom     
5  REGIO WATERLAND 

Ons Streekblad 
Purmerends Nieuwsblad 

60.800 € 218,78 € 397,79 € 723,25 € 1.315,00

6  REGIO ZAANSTREEK 
Zaans Stadsblad 70.300 € 236,25 € 429,55 € 781,00 € 1.420,00
7  REGIO GROOT ALKMAAR 

Alkmaars Nieuwsblad 
Bergens Nieuwsblad + Contact 
Langedijker Nieuwsblad 110.100 € 306,96 € 558,11 € 1014,75 € 1.845,00 
Heerhugowaards Nieuwsblad 
Nieuwsblad Heiloo     
8  REGIO SCHAGEN + HOLLANDS KROON 

Schager Nieuwsblad 
Nieuwsblad Hollands Kroon 

40.400 € 182,18 € 331,24 € 602,25 € 1.095,00
 

9  REGIO DEN HELDER 
Helders Nieuwsblad 27.300 € 158,89 € 288,89 € 525,25 €    955,00

Bovengenoemde prijzen zijn per plaatsing, inclusief full colour en exclusief B.T.W.

Rodi Media brengt in week 40 in samenwerking met de
VT Wonen&Design beurs een woonspecial uit. Van Den Helder tot 

Amsterdam worden ruim 590.000 exemplaren verspreid in onze 
nieuwsbladen. In verband met de corona-maatregelen vindt het grootste 
woonevenement van Nederland dit jaar online plaats. In plaats van één 
week duurt het evenement dit jaar de gehele maand oktober! Naast de 

WOONSpecial lanceren wij dit jaar ook een speciale website. 
Dit biedt volop kansen om crossmediaal te adverteren. 

In de special en op de website komen weetjes, inspiratie, tips en trends op woongebied en 
informatie over de beurs. Van de mooiste merken tot de opvallendste producten, alles komt 
aan bod. De special en de website bieden u de kans uw producten en expertise te tonen aan 

geïnteresseerden en potentiële klanten.

VT WONEN&DESIGN BEURS
WOONSPECIAL

IN SAMENWERKING MET DE VT WONEN&DESIGN BEURS

1 T/M 31 OKTOBER 2020

TARIEVEN WOONSPECIAL

Tarieven per editie  Verspr. 1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina
Gebied 265 x 395 mm 265 x 195 mm 130 x 195 mm 130 x 95 mm

Bovengenoemde prijzen zijn per plaatsing, inclusief full colour en exclusief B.T.W.
*Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Gebied
Selecteer zelf in welke regio u wilt adverteren. Uw advertentie 
kunt u plaatsen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Zondagsbladen
1  Groene Hart op Zondag, Opmeer e.o.
2  West-Friesland op Zondag, Hoorn e.o.
3  Zaanstreek op Zondag, Zaandam e.o.
5  Den Helder op Zondag, Den Helder e.o.
6  Alkmaar op Zondag, Alkmaar e.o.
7  Schagen op Zondag, Schagen e.o.
8  Purmerend op Zondag, Purmerend e.o.
9  Schermer/Beemster op Zondag, Beemster e.o.
10  Kennemerland op Zondag, Beverwijk e.o.

Midweekse Nieuwsbladen
1  Kompas, Landsmeer, Oostzaan e.o.
3  Noord-Amsterdams Nieuwsblad
5  Almere DEZE WEEK, Almere e.o.
16  De Hofgeest + De Jutter, IJmuiden e.o.
17  Haarlems Nieuwsblad, Haarlem e.o.
18  Nieuwsblad Haarlemmermeer, Haarlemmermeer e.o.
19  Westerpost, Amsterdam West e.o.

Contact
Wilt u meer weten over deze unieke special?
Bel 0226-333311 of mail naar advies@rodi.nl

Special met informatie, tipS en 
antwoorden over de zorg in uw regio

4 kolom

Special met informatie, tipS en 
antwoorden over de zorg in uw regio

4 kolom

Special met informatie, tipS en 
antwoorden over de zorg in uw regio

4 kolom

Zondagbladen

19 januari

21 juni

4 oktober

&

Midweekse bladen 

die hierop volgen 

Media Rotatiedruk Verspreiding

Rodi Media

Broeker Werf 8

1721 PC Broek op Langedijk

Postbus 150

1723 ZK Noord-Scharwoude

(0226) 333311

media@rodi.nl

www.rodimedia.nl

De mediapartner
uit Noord-Holland

m e d i a

Dune Blue is de specialist op het 
gebied van design audio. Dit 
bedrijf produceert en importeert 
producten die naast functioneel 
ook van grote esthetische waarde 
zijn in een interieur. Audio appa-
ratuur gemaakt door muzieklief-
hebbers. De makers van deze 
veelal met de hand vervaardigde 
instrumenten streven allen één 
doel na. Dat de luisteraar door 
de muziek wordt geraakt.

www.duneblue.com
Hal 10 - standnr 10-009

“Geluid gaat 
verloren, maar 
muziek raakt 

de ziel”

VT WONEN&DESIGN BEURS WOONSPECIAL

27 SEPT T/M 2 OKT 3

Kom naar het EH&I paviljoen op 
de vtwonen&design beurs 2016

“Een waar Italiaans 
feestje, dat belooft het 
EH&I-paviljoen op de vt 
wonen&design beurs te 
worden. Niet verwonderlijk, 
want dit jaar is het huis in de 
Designhal ontworpen door 
architect Daniela Germone. 
Voor EH&I ontwierp Daniela 
een paviljoen met maar liefst 
twéé etages, van begane 
grond tot bovenverdieping 
gevuld met Italian luxury. 
De mooiste ontwerpen 
van Arclinea, Baxter, Boffi, 
Ivano Redaelli, Living Divani 
en Porro. Pronkstuk is ons 
eigen, weelderig begroeide 
piazza aan de voorzijde van 
het EH&I-paviljoen, waar het 
net zo aangenaam toeven is 
als in het echte bella Italia. 
Ontmoet de redactie en 
drink een caffè met ons. 
Ciao.”

Jose Molenaar
Hoofdredacteur Eigen Huis 
& Interieur

DESIGN-HAL: IN DE DESIGNHAL, EEN SAMENWERKING MET EIGEN HUIS & INTERIEUR, ONTDEK JE JONGE ONTWERPERS MET 
CREATIEVE PRESENTATIES, DE NIEUWE COLLECTIE DUTCH DESIGN EN BIJZONDERE ONTWERPEN VAN DESIGNTALENTEN.

Waar moet je zijn voor de mooiste tegels 
en de nieuwste trends in badkamerland? 
Al bijna honderd jaar is Intercodam toon-
aangevend in tegels en sanitair. Op de vt 
wonen&design beurs introduceert Inter-
codam een aantal nieuwe merken. Binnen 
het thema ‘Color the Clay’ presenteert 
dit bedrijf exclusieve stenen materialen 
in poedertinten en keramische tegels in 
bijzondere vormen en kleuren.

www.intercodam.nl
Hal 10- standnr 10-023

COLOR
the CLAY

VOELBARE
LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016

LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016

Innovatief en praktisch: het onderhoudsvrije 
terrasmateriaal van Esthec Terrace. De nieuw-
ste collectie onderhoudsvrije composiet voor 
tuin en terras van Eshtec. Het heeft de looks 
van hout, maar niet de nadelen. Dus het trekt 
niet krom, is slipvast en het voelt comfortabel 
onder je voeten. De planken zijn verkrijg-
baar in zeven verschillende kleuren. En welke 
kleurnuance je ook kiest, het geeft je terras 
een levendige uitstraling.

www.eshtec.nl - Hal 10 - standnr 10-020

Gun je tuin een
LUXE TERRAS

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR!

Binnenweg 41  2101 JB Heemstede  heemstede@livingoutlet.nl 
Middachtenlaan 13  1333 XS Almere  (tegenover DoeMere)  almere@livingoutlet.nl

Openingstijden: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur.
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

NU 599,-*HOEKBANK

MODEL: # MONTELLA

NU 699,- *

HOEKBANKMODEL: # LIVENZA

OFFLINE ADVERTEREN
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MEER INFORMATIE?

Neem contact op met uw 
media-adviseur via 0226-333311 
of mail naar advies@rodi.nl.

1



Dune Blue is de specialist op het 
gebied van design audio. Dit 
bedrijf produceert en importeert 
producten die naast functioneel 
ook van grote esthetische waarde 
zijn in een interieur. Audio appa-
ratuur gemaakt door muzieklief-
hebbers. De makers van deze 
veelal met de hand vervaardigde 
instrumenten streven allen één 
doel na. Dat de luisteraar door 
de muziek wordt geraakt.

www.duneblue.com
Hal 10 - standnr 10-009

“Geluid gaat 
verloren, maar 
muziek raakt 

de ziel”

VT WONEN&DESIGN BEURS WOONSPECIAL

27 SEPT T/M 2 OKT 3

Kom naar het EH&I paviljoen op 
de vtwonen&design beurs 2016

“Een waar Italiaans 
feestje, dat belooft het 
EH&I-paviljoen op de vt 
wonen&design beurs te 
worden. Niet verwonderlijk, 
want dit jaar is het huis in de 
Designhal ontworpen door 
architect Daniela Germone. 
Voor EH&I ontwierp Daniela 
een paviljoen met maar liefst 
twéé etages, van begane 
grond tot bovenverdieping 
gevuld met Italian luxury. 
De mooiste ontwerpen 
van Arclinea, Baxter, Boffi, 
Ivano Redaelli, Living Divani 
en Porro. Pronkstuk is ons 
eigen, weelderig begroeide 
piazza aan de voorzijde van 
het EH&I-paviljoen, waar het 
net zo aangenaam toeven is 
als in het echte bella Italia. 
Ontmoet de redactie en 
drink een caffè met ons. 
Ciao.”

Jose Molenaar
Hoofdredacteur Eigen Huis 
& Interieur

DESIGN-HAL: IN DE DESIGNHAL, EEN SAMENWERKING MET EIGEN HUIS & INTERIEUR, ONTDEK JE JONGE ONTWERPERS MET 
CREATIEVE PRESENTATIES, DE NIEUWE COLLECTIE DUTCH DESIGN EN BIJZONDERE ONTWERPEN VAN DESIGNTALENTEN.

Waar moet je zijn voor de mooiste tegels 
en de nieuwste trends in badkamerland? 
Al bijna honderd jaar is Intercodam toon-
aangevend in tegels en sanitair. Op de vt 
wonen&design beurs introduceert Inter-
codam een aantal nieuwe merken. Binnen 
het thema ‘Color the Clay’ presenteert 
dit bedrijf exclusieve stenen materialen 
in poedertinten en keramische tegels in 
bijzondere vormen en kleuren.

www.intercodam.nl
Hal 10- standnr 10-023

COLOR
the CLAY

VOELBARE
LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016

LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016

Innovatief en praktisch: het onderhoudsvrije 
terrasmateriaal van Esthec Terrace. De nieuw-
ste collectie onderhoudsvrije composiet voor 
tuin en terras van Eshtec. Het heeft de looks 
van hout, maar niet de nadelen. Dus het trekt 
niet krom, is slipvast en het voelt comfortabel 
onder je voeten. De planken zijn verkrijg-
baar in zeven verschillende kleuren. En welke 
kleurnuance je ook kiest, het geeft je terras 
een levendige uitstraling.

www.eshtec.nl - Hal 10 - standnr 10-020

Gun je tuin een
LUXE TERRAS

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR!

Binnenweg 41  2101 JB Heemstede  heemstede@livingoutlet.nl 
Middachtenlaan 13  1333 XS Almere  (tegenover DoeMere)  almere@livingoutlet.nl

Openingstijden: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur.
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

NU 599,-*HOEKBANK

MODEL: # MONTELLA

NU 699,- *

HOEKBANKMODEL: # LIVENZA

ONLINE ADVERTEREN

COMMERCIËLE CONTENT 
OP RODI WONEN
Via rodi.nl/wonen kunnen wij ook uw verhaal vertellen. 
U kunt het op maat laten schrijven door onze redacteur 
of u levert zelf een artikel aan.

Op maat

• U krijgt een interview 
met onze redacteur

• Artikel wordt SEO 
geschreven 

• Er wordt een passende 
foto gemaakt

• Het artikel blijft eeuwig 
op Rodi Wonen staan

• Het artikel wordt 
geplaatst in de 
woonbijlage

• Artikel inhoud: 
koptekst, body 
(verhaal), afbeelding, 
link naar website

€ 400 excl. BTW

• U levert een artikel aan, 
onze redacteur zorgt 
ervoor dat dit stuk 
geschikt is voor online

• Een passende foto kan 
gemaakt worden tegen 
bijbetaling

• Blijft eeuwig op Rodi 
Wonen staan

• Het artikel wordt 
geplaatst in de 
woonbijlage

• Artikel inhoud: 
koptekst, body 
(verhaal), afbeelding, 
link naar website

€ 300 excl. BTW

Aangeleverd

      

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met uw 
media-adviseur via 0226-333311 
of mail naar advies@rodi.nl.

Tarieven per editie  Verspr. 1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina
Gebied 265 x 395 mm 265 x 195 mm 130 x 195 mm 130 x 95 mm

Bovengenoemde prijzen zijn per plaatsing, inclusief full colour en exclusief B.T.W.
*Aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Gebied
Selecteer zelf in welke regio u wilt adverteren. Uw advertentie 
kunt u plaatsen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
Zondagsbladen
1  Groene Hart op Zondag, Opmeer e.o.
2  West-Friesland op Zondag, Hoorn e.o.
3  Zaanstreek op Zondag, Zaandam e.o.
5  Den Helder op Zondag, Den Helder e.o.
6  Alkmaar op Zondag, Alkmaar e.o.
7  Schagen op Zondag, Schagen e.o.
8  Purmerend op Zondag, Purmerend e.o.
9  Schermer/Beemster op Zondag, Beemster e.o.
10  Kennemerland op Zondag, Beverwijk e.o.

Midweekse Nieuwsbladen
1  Kompas, Landsmeer, Oostzaan e.o.
3  Noord-Amsterdams Nieuwsblad
5  Almere DEZE WEEK, Almere e.o.
16  De Hofgeest + De Jutter, IJmuiden e.o.
17  Haarlems Nieuwsblad, Haarlem e.o.
18  Nieuwsblad Haarlemmermeer, Haarlemmermeer e.o.
19  Westerpost, Amsterdam West e.o.

Contact
Wilt u meer weten over deze unieke special?
Bel 0226-333311 of mail naar advies@rodi.nl

Special met informatie, tipS en 
antwoorden over de zorg in uw regio

4 kolom
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Zondagbladen
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4 oktober

&

Midweekse bladen 

die hierop volgen 

Media Rotatiedruk Verspreiding

Rodi Media

Broeker Werf 8

1721 PC Broek op Langedijk

Postbus 150

1723 ZK Noord-Scharwoude

(0226) 333311

media@rodi.nl

www.rodimedia.nl

De mediapartner
uit Noord-Holland

m e d i a

VT WONEN&DESIGN BEURS
WOONSPECIAL

IN SAMENWERKING
MET DE

VT WONEN&DESIGN BEURS 1 T/M 31 OKTOBER 2020

Dune Blue is de specialist op het 
gebied van design audio. Dit 
bedrijf produceert en importeert 
producten die naast functioneel 
ook van grote esthetische waarde 
zijn in een interieur. Audio appa-
ratuur gemaakt door muzieklief-
hebbers. De makers van deze 
veelal met de hand vervaardigde 
instrumenten streven allen één 
doel na. Dat de luisteraar door 
de muziek wordt geraakt.

www.duneblue.com
Hal 10 - standnr 10-009

“Geluid gaat 
verloren, maar 
muziek raakt 

de ziel”

VT WONEN&DESIGN BEURS WOONSPECIAL

27 SEPT T/M 2 OKT 3

Kom naar het EH&I paviljoen op 
de vtwonen&design beurs 2016

“Een waar Italiaans 
feestje, dat belooft het 
EH&I-paviljoen op de vt 
wonen&design beurs te 
worden. Niet verwonderlijk, 
want dit jaar is het huis in de 
Designhal ontworpen door 
architect Daniela Germone. 
Voor EH&I ontwierp Daniela 
een paviljoen met maar liefst 
twéé etages, van begane 
grond tot bovenverdieping 
gevuld met Italian luxury. 
De mooiste ontwerpen 
van Arclinea, Baxter, Boffi, 
Ivano Redaelli, Living Divani 
en Porro. Pronkstuk is ons 
eigen, weelderig begroeide 
piazza aan de voorzijde van 
het EH&I-paviljoen, waar het 
net zo aangenaam toeven is 
als in het echte bella Italia. 
Ontmoet de redactie en 
drink een caffè met ons. 
Ciao.”

Jose Molenaar
Hoofdredacteur Eigen Huis 
& Interieur

DESIGN-HAL: IN DE DESIGNHAL, EEN SAMENWERKING MET EIGEN HUIS & INTERIEUR, ONTDEK JE JONGE ONTWERPERS MET 
CREATIEVE PRESENTATIES, DE NIEUWE COLLECTIE DUTCH DESIGN EN BIJZONDERE ONTWERPEN VAN DESIGNTALENTEN.

Waar moet je zijn voor de mooiste tegels 
en de nieuwste trends in badkamerland? 
Al bijna honderd jaar is Intercodam toon-
aangevend in tegels en sanitair. Op de vt 
wonen&design beurs introduceert Inter-
codam een aantal nieuwe merken. Binnen 
het thema ‘Color the Clay’ presenteert 
dit bedrijf exclusieve stenen materialen 
in poedertinten en keramische tegels in 
bijzondere vormen en kleuren.

www.intercodam.nl
Hal 10- standnr 10-023

COLOR
the CLAY

VOELBARE
LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016
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stoel met houten romp 
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vlakverdeling geeft 
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volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.
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Innovatief en praktisch: het onderhoudsvrije 
terrasmateriaal van Esthec Terrace. De nieuw-
ste collectie onderhoudsvrije composiet voor 
tuin en terras van Eshtec. Het heeft de looks 
van hout, maar niet de nadelen. Dus het trekt 
niet krom, is slipvast en het voelt comfortabel 
onder je voeten. De planken zijn verkrijg-
baar in zeven verschillende kleuren. En welke 
kleurnuance je ook kiest, het geeft je terras 
een levendige uitstraling.

www.eshtec.nl - Hal 10 - standnr 10-020

Gun je tuin een
LUXE TERRAS

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR!

Binnenweg 41  2101 JB Heemstede  heemstede@livingoutlet.nl 
Middachtenlaan 13  1333 XS Almere  (tegenover DoeMere)  almere@livingoutlet.nl

Openingstijden: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur.
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

NU 599,-*HOEKBANK

MODEL: # MONTELLA

NU 699,- *

HOEKBANKMODEL: # LIVENZA

Dune Blue is de specialist op het 
gebied van design audio. Dit 
bedrijf produceert en importeert 
producten die naast functioneel 
ook van grote esthetische waarde 
zijn in een interieur. Audio appa-
ratuur gemaakt door muzieklief-
hebbers. De makers van deze 
veelal met de hand vervaardigde 
instrumenten streven allen één 
doel na. Dat de luisteraar door 
de muziek wordt geraakt.

www.duneblue.com
Hal 10 - standnr 10-009

“Geluid gaat 
verloren, maar 
muziek raakt 

de ziel”

VT WONEN&DESIGN BEURS WOONSPECIAL
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Kom naar het EH&I paviljoen op 
de vtwonen&design beurs 2016

“Een waar Italiaans 
feestje, dat belooft het 
EH&I-paviljoen op de vt 
wonen&design beurs te 
worden. Niet verwonderlijk, 
want dit jaar is het huis in de 
Designhal ontworpen door 
architect Daniela Germone. 
Voor EH&I ontwierp Daniela 
een paviljoen met maar liefst 
twéé etages, van begane 
grond tot bovenverdieping 
gevuld met Italian luxury. 
De mooiste ontwerpen 
van Arclinea, Baxter, Boffi, 
Ivano Redaelli, Living Divani 
en Porro. Pronkstuk is ons 
eigen, weelderig begroeide 
piazza aan de voorzijde van 
het EH&I-paviljoen, waar het 
net zo aangenaam toeven is 
als in het echte bella Italia. 
Ontmoet de redactie en 
drink een caffè met ons. 
Ciao.”

Jose Molenaar
Hoofdredacteur Eigen Huis 
& Interieur

DESIGN-HAL: IN DE DESIGNHAL, EEN SAMENWERKING MET EIGEN HUIS & INTERIEUR, ONTDEK JE JONGE ONTWERPERS MET 
CREATIEVE PRESENTATIES, DE NIEUWE COLLECTIE DUTCH DESIGN EN BIJZONDERE ONTWERPEN VAN DESIGNTALENTEN.

Waar moet je zijn voor de mooiste tegels 
en de nieuwste trends in badkamerland? 
Al bijna honderd jaar is Intercodam toon-
aangevend in tegels en sanitair. Op de vt 
wonen&design beurs introduceert Inter-
codam een aantal nieuwe merken. Binnen 
het thema ‘Color the Clay’ presenteert 
dit bedrijf exclusieve stenen materialen 
in poedertinten en keramische tegels in 
bijzondere vormen en kleuren.

www.intercodam.nl
Hal 10- standnr 10-023

COLOR
the CLAY

VOELBARE
LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016

LIEFDE:
Familiebedrijf Label 
staat voor no-nonsense 
design, ontworpen 
vanuit liefde voor 
het vak en voor de 
gebruiker. Tijdens 
de beurs wordt de 
nieuwe stoel Mumba 
gepresenteerd. De 
Mumba is een compacte 
stoel met houten romp 
en verende rug. De 
vlakverdeling geeft 
ruimte om de stoel 
volgens eigen smaak 
samen te stellen, van 
ruig buffelleer tot zachte 
stoffen. Ook verkrijgbaar 
als barkruk.

HAL 10 - standnr 10-016

Innovatief en praktisch: het onderhoudsvrije 
terrasmateriaal van Esthec Terrace. De nieuw-
ste collectie onderhoudsvrije composiet voor 
tuin en terras van Eshtec. Het heeft de looks 
van hout, maar niet de nadelen. Dus het trekt 
niet krom, is slipvast en het voelt comfortabel 
onder je voeten. De planken zijn verkrijg-
baar in zeven verschillende kleuren. En welke 
kleurnuance je ook kiest, het geeft je terras 
een levendige uitstraling.

www.eshtec.nl - Hal 10 - standnr 10-020

Gun je tuin een
LUXE TERRAS

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

LEVERBAAR!

Binnenweg 41  2101 JB Heemstede  heemstede@livingoutlet.nl 
Middachtenlaan 13  1333 XS Almere  (tegenover DoeMere)  almere@livingoutlet.nl

Openingstijden: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur.
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES

HOEKBANKEN 

UIT VOORRAAD 

NU 599,-*HOEKBANK

MODEL: # MONTELLA

NU 699,- *

HOEKBANKMODEL: # LIVENZA


