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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



De mooiste 
PVC vloeren 
vindt u bij 
Woonmode!

ALLE TOONAANGEVENDE MERKEN 

In de woonwinkel van Woonmode vindt u een grote 
collectie PVC vloeren van alle toonaangevende 
merken en fabrikanten, zoals Therdex, Quick-Step, 
Moduleo, Ambiant, Riviera en Tarkett.  

Net als laminaat zijn PVC vloeren in alle mogelijke 
dessins en kleuren verkrijgbaar. Denk hierbij aan 
planken, visgraat, tegels en betonlook.

Woonmode is één van de grootste vloerenspecialisten 
van de regio Haaglanden en staat garant 
voor vakwerk. Wij werken met professionele 
vloerenleggers met jarenlange ervaring met het 
plaatsen van PVC vloeren. Zo bent u verzekerd van 
een prachtige vloer en jarenlang woonplezier.

Bent u op zoek naar een mooie, comfortabele, duurzame en 
onderhoudsvriendelijke vloer? Een vloer die 100% waterdicht is, 
ideaal is voor vloerverwarming en een prettige akoestiek geeft in 
uw woning? Dan is een PVC vloer voor u de beste keuze!

PVC vloeren zijn verkrijgbaar in 2 varianten: geheel verlijmd of met 
een klikverbinding. Bij nieuwbouwwoningen met vloerverwarming 
wordt vaak gewerkt met verlijmde PVC vloer, omdat deze vloeren 
het beste zijn voor het doorlaten van de warmte. Een bijkomend 
voordeel is dat verlijmde vloeren een heel prettige akoestiek 
geven in een ruimte. 

Voor bestaande woningen wordt vaak gewerkt met PVC vloeren 
met een klikverbinding. Het voordeel van deze vloeren is dat 
de dekvloer in dat geval niet geëgaliseerd hoeft te worden en 
de kamer dus niet leeg hoeft te worden gehaald om de vloer te 
kunnen plaatsen.

Een unieke
combinatie van

stijl, kracht
en eenvoud



Woonmode is sinds 1985 één van Nederlands grootste  
specialisten in raambekleding. Wij zijn dealer van heel veel toon-
aangevende merken en fabrikanten uit Nederland en de rest van de 
wereld. Enkele voorbeelden hiervan zijn De Ploeg, Kendix, Artelux,  
Lifestyle, Mart Visser, Toppoint, Riviera, House of Hapiness en 
Kobe. 

Daarbij werken wij met een eigen Nederlands atelier, die de  
stoffen op iedere gewenste manier kunnen confectione-
ren. In onze grote woonwinkel kunt u terecht voor heel veel  
inspiratie en voorbeelden van alle mogelijkheden. Zo vindt u bij  
Woonmode honderden mooie showbanen, zodat u een heel  
goede indruk krijgt van de betreffende stoffen.

Onze deskundige adviseurs helpen u graag met het kiezen 
van de juiste stof voor u. We houden hierbij rekening met uw  
wensen qua sfeer en budget. Door de grootte van onze collec-
tie kunt u bij Woonmode binnen vrijwel ieder budget slagen 
voor mooie op-maat-gemaakte gordijnen. Naast onze mooie en  
grote collectie en ons deskundige advies, staan wij ook voor een 
zeer goede service. Zo meten onze maatnemers de maten thuis 
bij u op, zodat u verzekerd bent van een prachtig eindresultaat.  
Daarbij bieden wij een grote keuze in alle mogelijke railsysteem en  
gordijnroedes. Ook op het gebied van elektrische railsen en  
roedes, bent u bij Woonmode aan het juiste adres! 

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze grote  
woonwinkel in Rijswijk! Woonmode, uw bezoek zéker waard!

Gordijnen zijn 
sfeermakers voor 
iedere woning
Gordijnen zijn echte sfeermakers én heel functioneel in uw 
interieur. Naast het feit dat gordijnen zorgen voor een mooie 
en sfeervolle uitstraling, dragen onze stoffen ook nog eens 
bij tot een prettige akoestiek in een kamer. Daarbij zorgen 
gordijnen voor de gewenste privacy, filteren gordijnen op 
subtiele wijze het licht en beschermen onze stoffen tegen 
het schadelijke UV-licht, dat uw vloer en meubels laat ver-
kleuren. Kortom, gordijnen zijn een heel goede keuze voor 
uw raambekleding!

Bij Woonmode heeft u de keuze uit maar liefst 5000 ver-
schillende gordijnstoffen. Van subtiele transparantstoffen 
tot stijlvolle overgordijnstoffen. Of kies voor één van onze 
prachtige inbetweenstoffen, die qua dichtheid tussen onze 
transparantstoffen en overgordijnen inzitten. 



Complete collectie 
laminaatvloeren 
van alle a-merken
Laminaat is al vele jaren één van de meest populaire vloeren 
ter wereld. Dit is ook niet zo vreemd, want laminaat ziet er niet 
alleen mooi uit, maar is ook duurzaam, onderhoudsvriendelijk en 
hygiënisch. In de woonwinkel van Woonmode vindt u een grote 
collectie laminaatvloeren in alle prijsklassen. Wij bieden u een grote 
keuze uit vele honderden laminaatvloeren in alle mogelijke hout- en 
tegeldessins. Van stoere brede planken tot visgraat, van betonlook 
tot keramische laminaattegels.

Woonmode is al meer dan 35 jaar erkend dealer van alle a-merken, 
zoals Quick-Step, Balterio, Tarkett en Ambiant. Daarnaast 
presenteren wij in onze grote showroom een voordelige home 
collectie, waardoor u binnen ieder budget kunt slagen voor een 
mooie laminaatvloer bij Woonmode.

WOONMODE: 
DE JUISTE KEUZE 

Woonmode onderscheidt zich met deskundig advies, 
goede service en vakwerk voor scherpe prijzen.  

Onze vloerenleggers zijn gecertificeerd als 
Master Installer, zodat u de garantie heeft op een 
professionele plaatsing van uw vloer en plinten én 
de maximale productgaranties ontvangt van de 
laminaatfabrikanten.

MEER INSPIRATIE 
OP DOEN?

Breng een bezoek aan onze 
grote woonwinkel in Rijswijk  
en wij helpen u graag verder. 
 
Kijk dan op onze vernieuwde 
website www.woonmode.nl. 
Hier vindt u veel informatie en 
een deel van onze populairste 
laminaatvloeren.

Nieuwe website: www.woonmode.nl

De specialisten vanWoonmode wetenálles van vloeren,zodat u verzekerdbent van een
goed advies.



Van trapstoffering 
en traplopers tot 
traprenovaties
Met meer dan 35 jaar ervaring in het maken van mooie trappen 
is Woonmode één van de grootste specialisten van de provincie 
Zuid Holland. In onze grote showroom presenteren wij een zeer 
uitgebreide collectie trapbekleding en traprenovaties in alle 
mogelijke materialen. Bovendien vindt u bij Woonmode ook vele 
voorbeeldtrappen met alle mogelijke materialen verwerkt, zodat u 
een goede indruk krijgt van de verschillende mogelijkheden.

Door de grootte van onze collectie bieden wij voor ieder wat wils. 
Van luxe afwerkingen als duurzaam hout, laminaat, PVC en wol tapijt 
tot voordelige oplossingen. Zo kunt u beslist binnen ieder budget 
slagen bij Woonmode.

PVC EN LAMINAAT

Zeker PVC is de laatste jaren heel populair als vloer 
én trapbekleding. En dat is niet voor niets. PVC ziet er 
niet alleen mooi uit, maar is ook nog eens heel sterk en 
duurzaam. Bovendien is PVC heel onderhoudsvriendelijk 
en waterbestendig. 

Woonmode biedt een collectie van vele honderden PVC 
vloeren die geschikt zijn voor de vloer én trap, in klik én 
verlijmde variant. Wij zijn dealer van de toonaangevende 
fabrikanten, zoals COREtec, Moduleo, Therdex, Ambiant, 
Quick Step en Tarkett, zodat u verzekerd bent van 
een mooi en duurzaam product. Ook laminaat blijft 
op het gebied van traprenovaties een veelvuldig 
toegepast materiaal. Ook laminaat is sterk, duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk en bovendien krasbestendig! 

TAPIJT: HELEMAAL 
TERUG VAN WEGGEWEEST

Ondanks het feit dat ‘harde vloeren’ in vrijwel 
iedere woning geplaatst worden, blijft ook 
tapijt nog altijd een mooie trapbekleding die 
heel veel voordelen biedt. Zo is tapijt een 
mooie onderbreking tussen etages met ‘harde 
vloeren’ en geeft het sfeer en warmte. Daarbij 
is tapijt veilig, want niet glad én voorkomt het 
kraken. 

Zeker met de introductie van moderne 
tapijtkwaliteiten van Desso, zoals de collectie 
van Desso&Ex, is tapijt weer helemaal terug van 
weggeweest. Maar ook een mooie traploper 
kan een parel zijn voor uw woning. Wilt u een 
deskundig en eerlijk advies over waarom tapijt 
ook voor u wellicht een goede keuze is? Maak 
dan een afspraak bij Woonmode. 

Een mooie trap begint bij het juiste materiaal 
dat bij uw wensen past. Maar minstens zo 
belangrijk zijn onze vakmensen die alle 
materialen op professionele wijze verwerken tot 
een mooie trap. Daarom werken bij Woonmode 
vakmensen die gespecialiseerd zijn in het 
maken van mooie trappen, zo heeft u de 
garantie van een schitterende trap en jarenlang 
woonplezier. 

Laat u adviseren en inspireren in onze grote 
woonwinkel óf maak een afspraak bij ú thuis 
met één van onze specialisten. 

Laat u adviserenen inspireren inonze grote woonwinkelóf maak een afspraakbij ú thuis met éénvan onze specialisten.



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




