DURLET &
BREE’S NEW
WORLD IN DE
SPOTLIGHTS
BIJ VAN TIL
Zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei zet Van Til Durlet en Bree’s New
World extra in de spotlights. Specialisten van Durlet
en Bree’s New World zijn deze dag aanwezig om u
vrijblijvend advies te geven. Bovendien profiteert u
van diverse acties en serveren wij smakelijke hapjes
en drankjes.

DURLET PRINCIPAL
Ontwerp: Willy Verstraete. Executive chair
met een ergonomisch gevormde schelp.
De voet is voorzien van een verstelmechanisme voor individueel zitcomfort.
Leverbaar in diverse uitvoeringen.

DURLET MANTA
Ontwerp: Frans Schrofer. Strak ontwerp met
zit- en armkussen uit één deel. De pootjes
zijn als het ware in het meubel verwerkt,
waardoor een elegant lijnenspel is ontstaan.

cadeau
DURLET OLIVER
BIJZETTAFEL
CADEAU BIJ
DIVERSE
AANKOPEN

DURLET LARGO
Moderne relaxfauteuil die er door
zijn lichte vorm universeel
toepasbaar uitziet. Leverbaar
in diverse uitvoeringen.
Nu tijdelijk 10% korting!*

Op 14 mei ontvangt u bij
diverse Durlet aankopen de
stijlvolle bijzettafel Oliver
t.w.v. 623,- cadeau!*

DURLET EARL
Ontwerp: Kai Stania. Stijlvolle fauteuil met een
moderne afwerking en klassieke vormen.
Leverbaar in diverse stof- en ledersoorten.
Keuze uit diverse soorten onderstellen.

primeur

MAATADVIES
VAN DURLET &
BREE’S NEW WORLD
SPECIALISTEN

GENIET VAN
SMAKELIJKE HAPJES
& DRANKJES

Op deze dag staan de specialisten van Durlet
en Bree’s New World voor u klaar! Maak alvast
een afspraak op www.vantil.nl zodat u zeker
bent van een vrijblijvend advies.

Op 14 mei serveren wij diverse
heerlijke specialiteiten uit de
regio’s van Bree’s New World
en Durlet: Vlaardingen en
West-Vlaanderen

BREE’S NEW WORLD
TWINNY BANKTAFEL
CADEAU BIJ
DIVERSE
AANKOPEN
BREE’S NEW WORLD FREYA
Nieuw bij Van Til: de slank ontworpen Freya
Deens ovale eettafel. Leverbaar in diverse
uitvoeringen en lengtes tot 297 cm.

BREE’S NEW WORLD KIQ
Stijlvolle eetkamerstoel voor
comfortabel dineren. Leverbaar in
diverse uitvoeringen en tal van
stof- en ledersoorten.

Op 14 mei ontvangt u bij
diverse Bree’s New World
aankopen de banktafel
Twinny t.w.v. 299,- cadeau!*

5+1
gratis

BREE’S NEW WORLD LIBRA
Eetkamertafel met een schuine middenpoot. Het tafelblad is leverbaar in diverse
vormen, materialen en kleuren.

BREE’S NEW WORLD LUNA & LUNETTE 5+1 GRATIS
Bij aankoop van vijf eetkamerstoelen Luna of Lunette
ontvangt u de zesde gratis! Bij afname van vier stoelen, is
de vierde stoel voor de helft van de prijs.

BREE’S NEW WORLD LEGENDARY
Moderne draaifauteuil met opvallende ronde
vormen. Leverbaar mét of zonder bijpassende
voetenbank en in bekleding naar keuze.

ADRES
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar

OPENINGSTIJDEN
Ma-Di-Wo: 9.30 - 17.30 uur
Do-Vr: 9.30 - 21.00 uur

Telefoon (072) 5112760
www.vantil.nl

10%
korting

DURLET JACKSON
Elektrisch verstelbare
designfauteuil met
diverse relaxfuncties. De
opgestikte rugkussens
bieden optimaal comfort.

Zaterdag: 9.30 - 17.30 uur
Zondag gesloten

Aanbiedingen kunnen van de afgebeelde (kleur)uitvoering verschillen, zijn uitsluitend geldig zolang de (bestelde) voorraad strekt en hebben een beperkte looptijd. Druk- en zetfouten voorbehouden. * vraag naar de voorwaarden.

BREE’S NEW WORLD CLOUDY
Speelse salontafelset Cloudy. Met
bladen in de kleuren brons en donkergrijs tijdelijk uit voorraad leverbaar.
Normaal 799,- Nu 759,-

cadeau
BREE’S NEW WORLD FLY
Moderne eetkamerstoel. Leverbaar
in diverse uitvoeringen en soorten
bekleding. Dit ontwerp biedt extra
zitcomfort door ergonomische
rondingen in het rugdeel.

