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Als trouwe klant maak je exclusief kans 
om één van deze design-items te winnen. 
Meedoen is eenvoudig: kom naar onze 
interieurwinkel voor 15 januari a.s. en maak 
op het loterijformulier je designfavoriet 
kenbaar. Op vrijdag 21 januari onthullen 
wij of jij een van de winnaars bent!

EXCLUSIEF
VOOR JOU
Dit zijn de prijzen*:
* De exacte uitvoeringen zijn te zien in onze winkel 

GROOTSTE

DUTCH 
DESIGN

COLLECTIE

De interieurwinkel vol wooninspiratie!

WARME WINTER WEKEN

DE GROOTSTE
DUTCH DESIGN

COLLECTIE VAN 
MIDDEN-NEDERLAND

STUDIO HENK tafel Butterfly, stoel Co

LABEL Gustav

CASTELIJN Leunkast

ARCO Close

LABEL Gustav kruk

PODE Marv

LINTELOO George

HARVINK Flink

GELDERLAND Meneer Oberman

EYYE Puuro

O.A. DEALER VAN:
ARCO
BEEK 

BODILSON
CASTELIJN

DESIGN ON STOCK
EYYE

GELDERLAND
HARVINK

LABEL
LEOLUX

LINTELOO
METAFORM 

MILLENERPOORT
MONTIS
PASTOE

PERLETTA
PILAT&PILAT

PODE
QLIV

STUDIO HENK

DESIGN ON STOCK Villaz

DESIGN 
LOTERIJ

Doe mee 
en win!

EXTRA OPEN 12-17 UUR
Zondag 19 december
3e Kerstdag 27 december
Zondag 2-9-23-30 januari

ALLESSI Tutti Frutti                                        HAY Sowden                                  IITTALA Aalto vaas
 fruitschaal wit 98,-   waterkoker 109,-                                mosgroen 149,-

RAAWII Strøm
    kan M 83,-          

DESIGN ON STOCK Barrell 45 
Poef, in stof Bardal Blush  545,-

VITRA Eames Elephant 
           S mini 89,-

TONONE Bolt 2 arm 
staande lamp 

kleur licht grijs 450,-

POL’S POTTEN Puyi 
vaas 205,-

METAFORM Jongleur
bijzettafel zwart 450,-

FATBOY Edison Le Petit Mini
tafellamp, set van drie 165,-

 feestelijke korting!
Wij hebben kortingspercentages verstopt in 
kerstballen. Pak een bal en ontdek zo je voordeel. 
Geldig t/m 9 januari 2022 bij nieuwe aankopen
v.a. €1750,- (vraag naar de voorwaarden in onze winkel)

LINTELOO WINSTON
25% KORTING bij aankoop van bank Winston

10% korting op alle karpetten 
(vraag naar de voorwaarden in onze winkel)

AUPING WINTERVOORDEEL 
Vraag ons naar de actuele aanbiedingen!

Montis Geraldine & Chaplin 
Deze design-klassiekers van Gerard van den Berg in de 
getoonde kleuren, zijn momenteel aantrekkelijk geprijsd. 
Geraldine  € 888,-  € 755,-
Chaplin   € 962,-     € 820,-

EXPOSITIE
Natuurfotograaf 
Rick van der Kraats
exposeert zijn werk.



Karpetten en interieurtextiel
De adviseurs op onze afdeling interieurtextiel 
vertellen je alles over raamdecoratie, karpetten en 
de vele mogelijkheden voor de vloer. Alles wordt 
helemaal op maat gemaakt. Het inmeten, de 
montage en stoffering bij jou thuis worden tot in de 
puntjes verzorgd.

Je kunt nog zulke fantastische meubels in huis halen, maar als er geen visie achter 
het totale interieur zit, mis je sfeer, eenheid en karakter. Allemaal dingen die niet via 
internet te bestellen zijn. Net als gerichte aandacht, persoonlijk advies en maatwerk. 
Bij Kok Wooncenter krijg je dat allemaal wél. Met de coaching van onze ervaren 
experts wordt je interieur een comfortabele plek om te wonen, die perfect aansluit 
op jouw levensstijl en smaak. Kijk op onze site voor binnenkijkers bij onze klanten. 

Maak het beste van je huis 
met onze woonprofessionals

Als Kok Wooncenter hebben we inmiddels 55
jaar ervaring met het maken van persoonlijke
interieurs. Ons team geniet er elke dag weer van 
om in ontspannen overleg haar kennis en ervaring 
in te kunnen zetten. Met ons creatieve advies op 
maat blijven we altijd dicht bij jou als klant én bij 
onszelf. Dan ontstaat er vanzelf een klik waarmee 
we samen tot een perfect interieur komen.

DICHT BIJ HUIS
Waarom zou je verder zoeken als het beste 
design om de hoek wordt gemaakt? Bij ons vind 
je de grootste collectie Dutch Design van Midden-
Nederland. Design dat bekend staat om kwaliteit, 
vormgeving, comfort, afwerking en goede service. 
Ook uit zorg voor onze planeet vinden we het 
belangrijk om onze meubels lokaal te betrekken. 
En we willen natuurlijk graag die prachtige 
maakindustrie van Nederland levend houden!

DICHT BIJ DE TIJD
We signaleren als woonteam meer dan ooit het 
verlangen naar een positieve plek waar je helemaal 
jezelf kunt zijn, maar ook prettig kunt werken 
als het nodig is. Dit is dan ook een aangewezen 
moment om je huis naar een nieuw niveau van 
comfort en luxe te tillen. Dan begin en eindig je 
elke dag positief.

Graag tot ziens in onze stijlstudio’s!
Pauline, Marcel en het team

Dicht bij jou, 
dicht bij onszelf

AUPING STUDIO
Kok Wooncenter heeft een Auping Studio, 
wat zoveel wil zeggen als: we hebben 
écht alles om lekker te slapen. Van 
ergonomische matrassen en comfortabele 
boxsprings tot het zachtste beddengoed. 
Kom gerust eens proefliggen, we maken je 
wel weer wakker.  

ROLF BENZ Volo

LEOLUX Rego

LINTELOO Bold

ARCO Joist Oval 

PODE Chap LINTELOO Cubo 

LEOLUX Caruzzo

PASTOE Vision

Maatwerk
Of het nu om een tv-meubel met geïntegreerde 
apparatuur gaat, een sideboard of een open 
wandkast; wij hebben wat je zoekt en we denken 
het graag voor je uit!

NIEUWE COLLECTIE

VAN BEEK sideboard Cubic

Studio HENK
De meubelontwerpen van Studio HENK zijn tijdloos.
Mooi design met de mogelijkheid om de meubels 
zelf samen te stellen, zodat ze precies zijn wat je 
nodig hebt voor jouw dagelijks leven. De collectie 
omvat tafels, stoelen, kasten en banken, die 
grotendeels op Nederlandse bodem en met oog voor 
de toekomst, worden geproduceerd.

NEW HAY STUDIO AMERSFOORT 
Het Deense designlabel HAY is in 10 jaar tijd heel succesvol geworden. 
Dit dankzij het frisse en herkenbare karakter van de meubels, lampen 
en woonaccessoires. De oprichters laten zich inspireren door geliefde 
Deense designontwerpen uit de jaren 50 en 60 en werken samen met 
zowel gevestigde internationale ontwerpers als nieuwe talenten. De brede 
collectie van Hay laat zien dat minimalistisch Scandinavisch design
duurzaam en betaalbaar gemaakt kan worden. Deze veelzijdigheid
was voor ons een extra reden om een Hay Studio te creëren.

De collectie van HAY bestaat uit modern Scandinavisch design

LEOLUX Anton

MONTIS Luna

DESIGN ON STOCK Cascade

FOSCARINI Birdie

SECTO Octo

QLIV tafel T2 en stoel Cambria, FOSCARINI lamp Twiggy

STUDIO HENK Modular Cabinet

Woonprofessionals Jamie, Els, Jethro en DignaVITRA House Bird      IITTALA  Aalto vaas

EYYE Cella

AUPING Essential

VITRA Wooden Dolls   

SPECTRAL SMART FURNITURE  Air

CREATIEF
ADVIES?
Bel voor een 
persoonlijke 

afspraak!

JAARW
OO

N
P
R
O
FE

SS
IO

NA
LS • PERSOONLIJK • D

ES
K
U
N
DIG  1965 •  2020 

JAARW
OO

N
P
R
O
FE

SS
IO

NA
LS • PERSOONLIJK • D

ES
K
U
N
DIG  1965 •  2020 



Karpetten en interieurtextiel
De adviseurs op onze afdeling interieurtextiel 
vertellen je alles over raamdecoratie, karpetten en 
de vele mogelijkheden voor de vloer. Alles wordt 
helemaal op maat gemaakt. Het inmeten, de 
montage en stoffering bij jou thuis worden tot in de 
puntjes verzorgd.

Je kunt nog zulke fantastische meubels in huis halen, maar als er geen visie achter 
het totale interieur zit, mis je sfeer, eenheid en karakter. Allemaal dingen die niet via 
internet te bestellen zijn. Net als gerichte aandacht, persoonlijk advies en maatwerk. 
Bij Kok Wooncenter krijg je dat allemaal wél. Met de coaching van onze ervaren 
experts wordt je interieur een comfortabele plek om te wonen, die perfect aansluit 
op jouw levensstijl en smaak. Kijk op onze site voor binnenkijkers bij onze klanten. 

Maak het beste van je huis 
met onze woonprofessionals

Als Kok Wooncenter hebben we inmiddels 55
jaar ervaring met het maken van persoonlijke
interieurs. Ons team geniet er elke dag weer van 
om in ontspannen overleg haar kennis en ervaring 
in te kunnen zetten. Met ons creatieve advies op 
maat blijven we altijd dicht bij jou als klant én bij 
onszelf. Dan ontstaat er vanzelf een klik waarmee 
we samen tot een perfect interieur komen.

DICHT BIJ HUIS
Waarom zou je verder zoeken als het beste 
design om de hoek wordt gemaakt? Bij ons vind 
je de grootste collectie Dutch Design van Midden-
Nederland. Design dat bekend staat om kwaliteit, 
vormgeving, comfort, afwerking en goede service. 
Ook uit zorg voor onze planeet vinden we het 
belangrijk om onze meubels lokaal te betrekken. 
En we willen natuurlijk graag die prachtige 
maakindustrie van Nederland levend houden!

DICHT BIJ DE TIJD
We signaleren als woonteam meer dan ooit het 
verlangen naar een positieve plek waar je helemaal 
jezelf kunt zijn, maar ook prettig kunt werken 
als het nodig is. Dit is dan ook een aangewezen 
moment om je huis naar een nieuw niveau van 
comfort en luxe te tillen. Dan begin en eindig je 
elke dag positief.

Graag tot ziens in onze stijlstudio’s!
Pauline, Marcel en het team

Dicht bij jou, 
dicht bij onszelf

AUPING STUDIO
Kok Wooncenter heeft een Auping Studio, 
wat zoveel wil zeggen als: we hebben 
écht alles om lekker te slapen. Van 
ergonomische matrassen en comfortabele 
boxsprings tot het zachtste beddengoed. 
Kom gerust eens proefliggen, we maken je 
wel weer wakker.  

ROLF BENZ Volo

LEOLUX Rego

LINTELOO Bold

ARCO Joist Oval 

PODE Chap LINTELOO Cubo 

LEOLUX Caruzzo

PASTOE Vision

Maatwerk
Of het nu om een tv-meubel met geïntegreerde 
apparatuur gaat, een sideboard of een open 
wandkast; wij hebben wat je zoekt en we denken 
het graag voor je uit!

NIEUWE COLLECTIE

VAN BEEK sideboard Cubic

Studio HENK
De meubelontwerpen van Studio HENK zijn tijdloos.
Mooi design met de mogelijkheid om de meubels 
zelf samen te stellen, zodat ze precies zijn wat je 
nodig hebt voor jouw dagelijks leven. De collectie 
omvat tafels, stoelen, kasten en banken, die 
grotendeels op Nederlandse bodem en met oog voor 
de toekomst, worden geproduceerd.

NEW HAY STUDIO AMERSFOORT 
Het Deense designlabel HAY is in 10 jaar tijd heel succesvol geworden. 
Dit dankzij het frisse en herkenbare karakter van de meubels, lampen 
en woonaccessoires. De oprichters laten zich inspireren door geliefde 
Deense designontwerpen uit de jaren 50 en 60 en werken samen met 
zowel gevestigde internationale ontwerpers als nieuwe talenten. De brede 
collectie van Hay laat zien dat minimalistisch Scandinavisch design
duurzaam en betaalbaar gemaakt kan worden. Deze veelzijdigheid
was voor ons een extra reden om een Hay Studio te creëren.

De collectie van HAY bestaat uit modern Scandinavisch design

LEOLUX Anton

MONTIS Luna

DESIGN ON STOCK Cascade

FOSCARINI Birdie

SECTO Octo

QLIV tafel T2 en stoel Cambria, FOSCARINI lamp Twiggy

STUDIO HENK Modular Cabinet

Woonprofessionals Jamie, Els, Jethro en DignaVITRA House Bird      IITTALA  Aalto vaas

EYYE Cella

AUPING Essential

VITRA Wooden Dolls   

SPECTRAL SMART FURNITURE  Air

CREATIEF
ADVIES?
Bel voor een 
persoonlijke 

afspraak!

JAARW
OO

N
P
R
O
FE

SS
IO

NA
LS • PERSOONLIJK • D

ES
K
U
N
DIG  1965 •  2020 

JAARW
OO

N
P
R
O
FE

SS
IO

NA
LS • PERSOONLIJK • D

ES
K
U
N
DIG  1965 •  2020 



Hamseweg 18  Amersfoort/Hoogland  T 033 4801441  kokwooncenter.nl

Als trouwe klant maak je exclusief kans 
om één van deze design-items te winnen. 
Meedoen is eenvoudig: kom naar onze 
interieurwinkel voor 15 januari a.s. en maak 
op het loterijformulier je designfavoriet 
kenbaar. Op vrijdag 21 januari onthullen 
wij of jij een van de winnaars bent!

EXCLUSIEF
VOOR JOU
Dit zijn de prijzen*:
* De exacte uitvoeringen zijn te zien in onze winkel 

GROOTSTE

DUTCH 
DESIGN

COLLECTIE

De interieurwinkel vol wooninspiratie!

WARME WINTER WEKEN

DE GROOTSTE
DUTCH DESIGN

COLLECTIE VAN 
MIDDEN-NEDERLAND

STUDIO HENK tafel Butterfly, stoel Co

LABEL Gustav

CASTELIJN Leunkast

ARCO Close

LABEL Gustav kruk

PODE Marv

LINTELOO George

HARVINK Flink

GELDERLAND Meneer Oberman

EYYE Puuro

O.A. DEALER VAN:
ARCO
BEEK 

BODILSON
CASTELIJN

DESIGN ON STOCK
EYYE

GELDERLAND
HARVINK

LABEL
LEOLUX

LINTELOO
METAFORM 

MILLENERPOORT
MONTIS
PASTOE

PERLETTA
PILAT&PILAT

PODE
QLIV

STUDIO HENK

DESIGN ON STOCK Villaz

DESIGN 
LOTERIJ

Doe mee 
en win!

EXTRA OPEN 12-17 UUR
Zondag 19 december
3e Kerstdag 27 december
Zondag 2-9-23-30 januari

ALLESSI Tutti Frutti                                        HAY Sowden                                  IITTALA Aalto vaas
 fruitschaal wit 98,-   waterkoker 109,-                                mosgroen 149,-

RAAWII Strøm
    kan M 83,-          

DESIGN ON STOCK Barrell 45 
Poef, in stof Bardal Blush  545,-

VITRA Eames Elephant 
           S mini 89,-

TONONE Bolt 2 arm 
staande lamp 

kleur licht grijs 450,-

POL’S POTTEN Puyi 
vaas 205,-

METAFORM Jongleur
bijzettafel zwart 450,-

FATBOY Edison Le Petit Mini
tafellamp, set van drie 165,-

 feestelijke korting!
Wij hebben kortingspercentages verstopt in 
kerstballen. Pak een bal en ontdek zo je voordeel. 
Geldig t/m 9 januari 2022 bij nieuwe aankopen
v.a. €1750,- (vraag naar de voorwaarden in onze winkel)

LINTELOO WINSTON
25% KORTING bij aankoop van bank Winston

10% korting op alle karpetten 
(vraag naar de voorwaarden in onze winkel)

AUPING WINTERVOORDEEL 
Vraag ons naar de actuele aanbiedingen!

Montis Geraldine & Chaplin 
Deze design-klassiekers van Gerard van den Berg in de 
getoonde kleuren, zijn momenteel aantrekkelijk geprijsd. 
Geraldine  € 888,-  € 755,-
Chaplin   € 962,-     € 820,-

EXPOSITIE
Natuurfotograaf 
Rick van der Kraats
exposeert zijn werk.




