Gratis professioneel advies
Duidelijk, objectief en persoonlijk advies van een interieurstylist of
-architect. Een fijne traktatie op de beurs.
een sessie van 20 minuten krijg je antwoord op al je vragen over
De infosessie is helemaal gratis, In
stijl, kleur, nieuwe producten, materialen, technieken, … en tal van
maar vooraf inschrijven is wel nodig. andere tips om je woning in te richten.
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INSCHRIJVEN KAN VANAF ZATERDAG 15 OKTOBER

Kijk op www.woonestetika.com en maak een afspraak met de
specialist van je keuze.

Gielissen Wooninrichting

ALVAST EEN VOORPROEFJE VAN DE PRIMEURS OP DE BEURS...

WOONESTETIKA: BOORDEVOL WOONIDEEËN

Atelier Vanduca presenteert de nieuwe collectie houten en aluminium
kwaliteitskaders ‘Loft’ by Barth Larson-Juhl. Het strak design staat
synoniem voor éénvoud en eindeloos veel variatie mogelijkheden.
Ook de XLBoom fotolijsten zijn nieuwkomers op de beurs. De fijne
materialen en pure lijnen geven een exclusief en tijdloos karakter aan
deze Smart Living Objects.

Markeer het nu al in je agenda! Van 29 oktober tot 6 november
2016 is de Limburghal in Genk weer tot de nok gevuld met de laatste
woontrends en leukste interieurideeën. Echt àlles om je huis stijlvol en
comfortabel in te richten of aan te kleden.
Van placemat tot zwembad, van kussen tot kast, van bankstel tot
behangpapier, van bed tot bureaulamp, van trap tot jacuzzi, van
fotolijst tot complete badkamer of keuken. Alles wat je zoekt en nog
veel meer... je vindt het hier. Nieuwe materialen, technieken, kleuren
en dessins. Sterke merken, klinkende namen, verrassende creaties én
vooral veel professioneel advies. En om compleet te zijn: ook tal van
inspirerende demo’s en workshops. Dus… Interieurplannen?

Volgens Beulen zijn ‘schoonheid’ en ‘kracht’ de trefwoorden voor de
unieke houten high-tech vloer van Meister Lindura. De combinatie
van Wood-Powder met echt hout resulteert in een plankenvloer
met fascinerende patronen en een onverslijtbare toplaag. Tel daarbij
het onderhoudsgemak en je hebt een vooruitstrevend product dat
jarenlang onbezorgd woonplezier garandeert!

Kom naar Woonestetika, hét bruisende startpunt voor mooi wonen.
Onovertroffen!

Stijl! Pivoterende aluminium legborden en magnetische labels. De
synergie van deze elementen vertaalt zich in verwisselbare artistieke
creaties met strak functioneel design. Een unieke touch voor modulaire
woon- en werkomgevingen. Onmiskenbaar EMOFRAGMA DNA.

Atelier Vanduca

NACHT VAN WOONESTETIKA

Evolution heeft steeds een top aanbod designmeubelen, gekozen met
veel zorg en oog voor detail. Aan die criteria beantwoordt ook de Byen
sofa van Design On Stock. Eenduidige vormentaal voor een ‘leefbank’
met karakter.

Zaterdag 29 oktober: vanaf 18.30 uur
Een tip voor de leukste switch naar de wintertijd:
de Nacht van Woonestetika!
Op zaterdag 29 oktober kun je de beurs lekker lang
beleven én... met alle zintuigen. Rustig flaneren tussen de
stands op de sfeerrijke tonen van live muziek.
De fraaiste woonideeën passeren de revue terwijl je proeft
van heerlijke belletjes in het glas en de fijnste delicatessen
op het bord. Stijlvol genieten tot in de late uurtjes!
Huis Kellens

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gielissen Wooninrichting is een vaste waarde op de beurs en pakt
ook dit jaar weer uit met de nieuwste collecties, hippe trends en
hartverwarmende kleurencombinaties voor raambekleding, zonwering,
verf, behang en tapijten!

IN-LIJN

Korage gelooft rotsvast in het concept van de douche-wc en heeft
hiervoor de handen in elkaar geslagen met Geberit aqua clean. Door hun
hoogstaande technologie en stijlvol design wordt reinigen met water
de normaalste zaak van de wereld. Benieuwd? Kom deze nouveauté
ontdekken op de stand en laat je overtuigen dat het geavanceerde
toilet- en spoelsysteem perfect past in elk badkamerontwerp!
De betonlook in het interieur wint aan populariteit. Een trend waar
Verf met Advies helemaal in mee is. Daarom demonstreren ze de
veelzijdigheid van een coating waarmee je muren, gevels en zelfs
meubels een robuuste couch geeft. De mogelijkheden zijn eindeloos.
1001 effecten variërend van zeer ruw tot superglad en in een stijl en
kleur die helemaal past bij jou en de make-over van je woning.

OPENINGSUREN
Zaterdag
29 oktober:
13 - 23.00 uur
vanaf 18.30 uur Nacht van Woonestetika
Zondag
30 oktober:
13 - 18.30 uur
Maandag
31 oktober:
13 - 18.30 uur
Dinsdag
1 november:
13 - 18.30 uur
Gesloten op woensdag 2 en donderdag 3 november
Vrijdag
4 november:
13 - 21.00 uur
Zaterdag
5 november:
13 - 18.30 uur
Zondag
6 november:
13 - 18.30 uur

EMOFRAGMA

Exclusief voor Imago lezers

GRATIS TOEGANG

In een handomdraai een dakraam omtoveren naar een balkon, IN-LIJN
speelt het klaar met het innovatieve Velux Cabrio® venstersysteem.
Een slim én fraai idee voor meer lucht en licht in zolderruimtes. Bij het
ontvouwen van het raam schuiven de geïntegreerde leuningrails uit en
vormen een veilig instant-balkon. Zo! En nu genieten…

Beulen

WWW.WOONESTETIKA.COM

Gratis toegang op Woonestetika 2016
op vrijdag 4 november, van 13 tot 21.00 uur
Imago adv

PLAATS
Limburghal – Jaarbeurslaan 6 – 3600 Genk
TOEGANG
5.00 € (kinderen gratis indien vergezeld van ouders)

Evolution

LIMBURGHAL – Jaarbeurslaan 6 – 3600 Genk
Geldig voor 2 personen bij afgifte van deze voucher.

