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De grootste woonwinkel van de regio Den Haag sinds 1985

Deskundig advies en zeer goede service

Dealer van alle bekende merken/fabrikanten

Eigen maatnemers, monteurs en vloerleggers
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CBW erkend

DE GROOTSTE SPECIALIST
IN COMPLETE WONINGINRICHTING

Welkom
bij Woonmode!

Woonmode bewijst al meer dan 36 jaar dat sfeervol wonen binnen ieder budget 
mogelijk is. Woonmode staat voor deskundig advies, uitstekende service en is dealer 
van alle toonaangevende merken in vloeren, wand- en raambekleding. 

Daarnaast bieden wij een voordelig alternatief met onze Home Collectie. Woonmode 
werkt met eigen vakmensen en is een CBW-erkende woonwinkel. Zo bent u 
verzekerd van een schitterende inrichting, een uitstekende service én de beste prijs! 

Bij Woonmode
bieden wij naast

altijd de 
beste prijs voor alle

 toonaangevende
merken.

Kwaliteit
en kennis

Dát is de service waar 
wij al sinds 1985 

om bekend staan.



Dé woonwinkel van 
de regio Den Haag
HET MEEST COMPLETE ASSORTIMENT 
OP HET GEBIED VAN WONINGINRICHTING

Bij Woonmode vindt u alles dat met woninginrichting 
te maken heeft. U kunt bij ons terecht voor vloeren, 
gordijnen, raamdecoratie, zonwering, behang, 
karpetten en toebehoren. In de grootste woonwinkel 
van regio Den Haag kunt u zich laten inspireren met 
sfeerpresentaties en vele showvloeren. Onze ervaren 
adviseurs staan voor u klaar en helpen graag.

BEHANG GORDIJNEN KARPETTEN ZONWERING EN VEEL MEER!VLOEREN

Onze showroom 
biedt 1.200m2

zodat u elke ruimte
in uw huis om

kunt toveren naar
uw wensen.

 Woon-
inspiratie

Onze adviseurs
staan natuurlijk altijd

voor u klaar!

Op onze website

vindt u nog véél meer

mogelijkheden!



Luxaflex®, al jaren  
toonaangevend 
in raamdecoratie

De innovatieve producten van Luxaflex® zijn 
toonaangevend in de wereld en bieden sfeer en 
woongenot. De complete collectie bestaat o.a. uit 
horizontale jaloeziën, plisses, duettes, rolgordijnen, 
vouwgordijnen, houten jaloeziën, lamellen en meer.

Ontdek de schitterende nieuwe collectie en innovaties 
van Luxaflex in de grootste Luxaflex Gallery Shop van 
Nederland, gevestigd in de woonwinkel van Woonmode.  
Maar ook andere merken, zoals Bece, Verosol, Multisol, 
Blend, Wood&Washi en Toppoint vindt u bij Woonmode.

Ook voor (vrijblijvend) en gratis advies-aan-huis bent u 
bij Woonmode aan het juiste adres. Maak een afspraak via 
onze website of bel ons op 070 396 06 10. 
 

BEZOEK ONZE GROTE  
LUXAFLEX® GALLERY SHOP

 
Woonmode is al meer dan 36 jaar één van 
Nederlands grootste Luxaflex specialisten voor 
particulier en project. 
 
In onze woonwinkel in Rijswijk vindt u de grootste 
Luxaflex Gallery Shop van Nederland, met alle 
producten van Luxaflex uitgebreid gepresenteerd. 
 
Woonmode, uw bezoek zeker waard! 



OP ZOEK NAAR 
HET PERFECTE 
VLOERKLEED?

Bij Woonmode vindt u meer dan 
1.200 verschillende vloerkleden. 
U kunt bij ons kiezen uit alle 
bekende merken.

PRODUCT IN 
THE PICTURE

Duorolgordijnen zijn al jaren 
een populair product als 
raambekleding. Door de unieke 
dubbele stof kan dit product op 
ieder gewenste hoogte ‘open’ of  
‘gesloten’ worden ingesteld. 
 
Nu ook elektrisch bedienbaar 
d.m.v. Luxaflex Powerview of 
Somfy motoren!  
 
Bezoek onze woonwinkel voor 
meer informatie en advies. 

Kijk ook eens opwww.karpettenshop.nl



Woonmode is 
dé specialist 
in COREtec® 
PVC vloeren

CORETEC VLOEREN ZIJN 
ZEER DUURZAAM & 100% 
WATERDICHT 

De vloeren van COREtec zijn zeer duurzame, 
waterdichte en onderhoudsvriendelijke vloeren. 

Door de unieke opbouw van 3 lagen kunnen 
COREtec PVC vloeren, zonder te egaliseren 
en ondervloer, direct worden geplaatst op de 
dekvloer. Ook wanneer deze niet helemaal vlak 
is! Bovendien kan COREtec direct over een 
bestaande vloer worden gelegd, en is hiermee 
ideaal voor bestaande woningen. 
 
Bezoek de nieuwe COREtec shop bij 
Woonmode en laat u inspireren en adviseren.

Een unieke
combinatie van

stijl, kracht
en eenvoud

PVC vloeren zijn zeer duurzaam, sfeervol en 
onderhoudsvriendelijk. Daarbij zijn PVC vloeren ideaal bij 
vloerverwarming, omdat PVC de warmte zeer goed geleidt. 

PVC kan op verschillende manieren worden geplaatst: geheel 
verlijmd op een geëgaliseerde dekvloer of zwevend gelegd met 
een kliksysteem. COREtec is  
‘s werelds beste merk op het gebied van klik-pvc-vloeren en is 
uniek door de 3 laags opbouw van de vloer.

Woonmode is al sinds 1985 een van de grootste specialisten in 
PVC vloeren van Nederland en hèt adres voor de regio Den Haag. 

Wij bieden een zeer uitgebreide collectie en zijn dealer van alle 
bekende merken, zodat u verzekerd bent van een hoogwaardige 
kwaliteit. 



Laat uzelf in 
onze showroom

door onze
gespecialiseerde 
en enthousiaste 

binnenhuisadviseurs.

adviseren
& inspireren

Maak een afspraak
via onze website of bel

070 396 06 10




