
Maak van jouw huis, jouw thuis!

Keuze uit 1001 stof-  
en leersoorten
Gratis interieuradvies 
Nieuwe en refurbished design 
meubels
3 verdiepingen vol duurzame 
wooninspiratie
Vakmanschap, kwaliteit  
en service















Stoffeerderij
Klaver Modern Wonen is ruim dertig jaar 
geleden begonnen als stoffeerderij Klaver.

Van het opnieuw stofferen van de oor-
fauteuil, waar opa altijd de krant zat 
te lezen tot het opnieuw bekleden van 
een autostoel, of het herstofferen van 
je driezitsbank. Wij draaien er onze 
gespecialiseerde hand niet voor om.

In onze showroom hebben wij een hele wand 
vol met stalenboeken van de meest uiteen-
lopende kwaliteitsstof- en leersoorten.
Eén ding hebben ze met elkaar gemeen; het 
zijn stuk voor stuk kwalitatief hoogwaardige 
materialen, die uitermate geschikt zijn voor 
het herstofferen van jouw kostbare bezit.

Kom gerust eens kijken en voelen en laat je 
adviseren door onze zeer gemotiveerde en 
vakkundige medewerkers.

Meubelmakerij
In 2011 hebben wij de kans gekregen om onze 
stoffeerderij en mooie woonwinkel uit te brei-
den met een meubelmakerij in het naastgelegen 
pand. Hier werken ambachtelijke meubelmakers,
die met liefde voor het ambacht een meubel voor 
je maken, repareren of voorzien van een nieuwe  
kleur of laklaag in onze professionele spuitcabine. 

Dus wil je graag een boekenkast in dat 
ene nisje of is jouw droom je eigen 
thuisbioscoop? Wij maken geheel naar
jouw wens een kast om jouw tv, zodat
ook alle snoeren netjes zijn weggewerkt.
Of wil je je eigen inloopkast of een nieuw 
strak tafelblad voor de eettafel? Wij maken 
met liefde jouw meubel op maat voor je.



Klaver Modern Wonen verkoopt alleen de
Want waarom iets uit het buitenland halen, terwijl we in ons eigen 

Wij zijn zelf helemaal fan van de tijdloze 
meubels die het label produceert onder het 
merk ‘Dutch Originals’ en zijn ook trots dat we ons 
dealer van dit prachtige merk mogen noemen.

De ontwerpen zijn tijdloos, getuigen van klasse 
en door het geraffi  neerde ontwerp passen 
de designmeubels niet alleen in een modern 
interieur, maar matchen ze ook geweldig in een 
interieur met een wat meer klassiekere uitstraling.

DUTCH 
Het kan bijna niet anders, dat je in je leven al zeer  
regelmatig een meubel van Gispen bent tegengekomen.
Het fameuze Nederlandse designmerk Dutch Designs 
ontwerpt   en   maakt   niet alleen meubels voor in huis, maar 
levert ook kantoormeubilair en is te vinden in openbare 
ruimtes zoals in ziekenhuizen en in overheidsgebouwen.

Gaat er bij jou nu nog steeds geen belletje rinkelen? 
De bekende industrieel ontwerper Wim Rietveld heeft 
heel wat succesvolle ontwerpen gemaakt voor Gispen.

esignmeubels van Nederlandse merken.
land een stel juweeltjes van designmerken voor meubels hebben?

Een voor nu nog redelijk onbekend 
designmerk, maar wij verwachten 
dat dat niet lang meer zal duren.
Banne is bereid om gedurfde, 
verantwoorde creatieve keuzes te 
maken. In samenwerking met de 
beste ontwerpers van het land richt 
Banne zich op tijdloze esthetiek 
en hoogwaardige materialen om een   
leefbare, duurzamere en mooiere 
wereld te creëren voor iedereen.

Dit en de bewuste keuze voor duur-
zaamheid zijn voor ons de redenen 
waarom  Banne bij Klaver Modern 
Wonen in de showroom te vinden is.

Zuiver Design is een betrekkelijk 
nieuw merk, dat gestart is in 2011.
Het designmerk is erg geliefd onder de 
jongere liefhebbers van designmeubels. 
Omdat Zuiver als één van de missies heeft 
om toegankelijk te zijn voor iedereen, zijn 
de prijzen wat vriendelijker dan de hier-
voor genoemde iconisch designmerk.
Het merk ontwikkelt zich voortvarend, 
want de collectie wordt inmiddels in 
maar liefst meer dan tachtig landen op 
vijf verschillende continenten verkocht.
Wij zijn zelf bijzonder onder de indruk 
van een aantal, nieuw in de collectie

DESIGN

opgenomen, duurzame gerecyclede meubels. Zo was het plastic dat in de Ocean 
chair is gebruikt, rechtstreeks op weg naar onze oceanen. In plaats daarvan wordt 
het nu rechtstreeks verwerkt in het meubel. Verder is elke Thirsty stoel gemaakt 
van zo’n 80 PET-fl essen, gevonden op stortplaatsen. Ook de salon- en bijzet-
tafel Victoria zijn gemaakt met afval van een speelgoedfabriek. Het resultaat? 
Gave tafels met een discodip! Je leest het, dit is duurzaamheid in optima forma!



Het vooruitstrevende merk Artifort is één 
van de designmerken die wij voeren. De  
merknaam is een combinatie van de 
woorden ‘art’ en ‘comfort’ en dat is pre-
cies waar het merk faliekant voor staat.  
Artifort produceert al sinds 1890 en 
de collectie kenmerkt zich door innova-
tie, tijdloos design en vooral door kleur. 

Iconische klassiekers van designers als 
Kho Lang Ie en Pierre Paulin legden het 
fundament van Artifort. Ook vandaag de 
dag is de herkenbare vormgeving en 
het kleurgebruik dan ook het signatuur, 
dat het designmerk zo kenmerkt. Door
vakmanschap en hightech productie-
technieken toe te passen,  maken ze 
duurzame Hollandse designmeubels 
voor nu en voor de volgende generaties.

Last but not least stellen wij je graag 
voor aan designmerk DS Meubel.

Dit Nederlandse designmeubelmerk 
hebben wij aan onze collectie toe-
gevoegd omdat zij eigentijdse en 
moderne relaxfauteuils en -banken 
ontwerpen en produceren. En in 
onze showroom nam de vraag naar 
deze specifi eke meubelengroep toe .

Ook een betrekkelijk onbekende speler op de designmeubelmarkt, maar wij 
vinden dat DN Design in onze showroom thuis hoort. Het merk kenmerkt 
zich door tijdloos en tegelijkertijd eigentijds design met eerlijke producten.
Steven Schilte (1962), ontwerper bij DN Design verdiende na zijn oplei-
ding aan de Design Academy Eindhoven zijn sporen als ontwerper bij 
onder andere Jan des Bouvrie en Machalke. Met diverse nominaties 
en prijzen op zijn naam is zijn carrière met recht succesvol te noemen.
Zijn lijnvoering is verrassend eenvoudig, altijd strak en verfi jnd. Zijn vak-
manschap is te herkennen aan de perfecte maatvoering en verhoudingen.
Kom langs in onze (digitale) showroom om kennis te maken met dit verrassende 
Nederlandse designmerk.

Relaxfauteuils en relaxbanken worden vaak geassocieerd met ouderwets, groot, 
robuust en misschien zelfs wel lomp. En zo kan zo’n comfortabel meubel een 
hoop ruimte innemen in je woonkamer, zeker als je wat kleiner behuisd bent.
DS Meubel laat zien dat dit ook anders kan met een collectie van zowel wat 
robuustere, maar zeker ook slanke, moderne zitmeubels. Verder kun je uit 
veel kleuren en verschillende materialen voor de bekleding kiezen, maar ook 
uit meerdere voeten bij de fauteuils. Zo stel je zelf je ideale meubel samen.



De term refurbished ken je vast als het om mobiele telefoons gaat, maar hoe zit 
het eigenlijk met gerefurbisht designmeubels? Wat is een refurbished meubel?

Door onze jarenlange ervaring weten we welke designmeubels geliefd zijn onder 
onze klanten. Wij kopen daarom tweedehands designbanken en fauteuils op 
van gerenommeerde designmerken als Gelderland, Harvink, Leolux en Montis.
In de stoffeerderij worden de meubels gestript, kijken we naar de staat van 
het rug- en zitgedeelte en vullen wij deze op, zodat het meubel als nieuw 
zit. Daarna voorzien we het meubel van een nieuwe stof- of leersoort.
De refurbished en onze nieuwe meubels zijn te bewonderen in onze bijna 
1000m2 grote en drie verdiepingen tellende showroom en in onze webshop.
Mocht je jouw ideale meubel bij ons in de showroom zien, maar is deze niet in 
het door jou gewenste materiaal of niet in de kleur die jij graag wil, dan is het 
vrijwel altijd mogelijk om deze speciaal voor jou te maken. In ons zeer uitgebrei-
de assortiment materialen vind je ongetwijfeld  een stof- of leersoort die jij wil!

Refurbished de
Duurzaam, kwaliteit, beta

esign meubels
aalbaar en met garantie!

Bij Klaver Modern Wonen hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Een beter milieu begint immers bij jezelf en daar dragen wij graag 
ons steentje aan bij. Waarom zou je een meubel wegdoen als wij 
deze kunnen ‘omklaveren’ naar een meubel dat zo goed als nieuw is?

Designmeubels zijn vaak wat kostbaarder dan een gemiddeld meubel, 
maar daar is de kwaliteit ook naar. De gebruikte materialen zijn hoog-
waardig van kwaliteit en over het model is bijzonder goed nagedacht. 
Natuurlijk vindt er door het dagelijks gebruik wat slijtage plaats. De 
stof wordt minder mooi en het zitcomfort neemt in de loop der jaren 
af. Maar de basis van het meubel is ijzersterk. Daarom is refurbished 
niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor je portemonnee.
En dat is toch maar mooi meegenomen, zeker in deze dure tijden.

Waarom zou je kiezen voor 
refurbished meubels? 



Interieuradvies
Ben je op zoek naar een nieuwe bank of wil je een compleet ander in-
terieur met verrassende kleuren en materialen? Wij helpen je graag met een 
professioneel interieuradvies. Samen met één van onze interieurstylistes ga 
je op zoek naar hét ideale interieur zodat je van jouw huis je thuis kunt maken!

Een aantal voorbereidingstips:

Doe van te voren inspiratie op! Zelf 
kun je thuis een moodboard mak-
en met kleuren, stijlen en materialen. 
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Pinterest.
Maak foto’s van de ruimte en meet deze 
op. Maak tot slot een wishlist van meubels 
en accessoires en bepaal wat je budget is.
Neem dit alles mee en samen maken wij 
in de  winkel een persoonlijk interieurplan.

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Met de hulp van onze styliste
gaan al gauw al jouw veilige keuzes 
overboord. Zij komt vaak met
ideeën waar je zelf nooit aan ge-
dacht zou hebben en die dan ineens 
perfect matchen met  jouw  smaak.
Onze interieurstylistes hebben een 
passie voor interieur en geven je graag 
persoonlijk  advies. En  dat  binnen 
elke woonstijl en budget. 

Van een nieuw meubel in een verrassende kleur tot een compleet nieu-
we woonkamer waarin je dierbare meubelstukken weer compleet tot zijn 
recht komen. Zij letten daarbij op de indeling van de inrichting en kijken naar de 
vloer, kleuren op de muren en gordijnen. Interieurstyliste Lisette: ,,Wat ik mooi vind, 
hoeft voor een ander niet te gelden. Niet iedere klant is even avontuurlijk. Als ik 
met hen meekijk en merk dat ze voor veilig gaan, wat ontzettend mooi kan zijn, 
zou ik ook iets spannends kunnen opperen. Hoe leuk is het dan om enthousias-
te reacties te krijgen, omdat mensen het op deze manier nooit bedacht zouden 
hebben. Ik vind het erg belangrijk dat de klant naar huis gaat met een goed gevoel.”

Wij zijn trots en zuinig op onze producten. Vanaf 
het moment dat een meubel bij ons het pand 
in komt, totdat het bij jou in huis staat gaan 
we natuurlijk zorgvuldig met het meubel om. 
Mede hierom hebben we onze eigen bezorg-
service. Voor jou als klant geen gedoe met een 
aanhanger en dan gespannen naar huis rijden.


Bezorgservice

Wij bezorgen jouw nieuwe meubel graag 
tijdens een afgesproken tijdsvak. Onze 
bezorgers plaatsen het meubel dan waar 
jij wil en nemen zelfs al het verpakkings-
materiaal mee terug. Indien nodig wordt 
het meubel ter plekke voor je in elkaar 
gezet en je hoeft er zelf niets meer aan 
te doen. Alleen... lekker van genieten!

op alles in onze showroom

* Deze coupon is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 

Tegen inlevering van deze coupon ontvang je maar liefst 
15% op al onze showroom items! Maak kennis met onze 
collectie en profi teer van deze korting t/m 31-01-2023.

15%
korting



Mail, bel of app ons.

0341 - 55 25 70

info@klavermodernwonen.nl

Mariënhoef 5, 3851 ST Ermelo
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