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Sinds 1985 gespecialiseerd in woninginrichting

Scherpe prijzen en uitstekende garanties
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DE GROOTSTE SPECIALIST
IN COMPLETE WONINGINRICHTING

Welkom
bij Woonmode!

Woonmode bewijst al 30 jaar dat sfeervol wonen binnen 
ieder budget mogelijk is. Woonmode is dealer van alle 
toonaangevende merken in vloeren en raambekleding, maar 
biedt daarnaast een voordelig alternatief met onze Home 
Collectie. Daarbij biedt Woonmode u de ‘laagste prijs garantie’ 
op alle merken! 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 
IN HET CENTRUM VAN RIJSWIJK

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 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

vind u nog véél meer

mogelijkheden!



Luxaflex® 
is al jaren een
fenomeen 
in Nederland
De innovatieve oplossingen van Luxaflex® maken het 
bovendien mogelijk om energie te besparen met fraaie 
raamdecoratie. Raamdecoratie van Luxaflex® isoleert 
uitstekend en zorgt daardoor voor een constante 
temperatuur in uw woning.

Luxaflex® Duette® Shades zijn uniek in ontwerp en kunnen 
in allerlei verschillende kleuren op maat worden gemaakt. 
De energiebesparende eigenschap wordt bereikt door 
de bijzondere honingraatstructuur waaruit de shades 
zijn opgebouwd. Binnen in de shades hoopt zich een laag 
lucht op die blijft hangen als de shades naar beneden 
zijn. De lucht in de Luxaflex® Duette® Shades vormen een 
barrière tussen de koude en warme lucht van binnen 
en buiten. U hoeft hierdoor minder te stoken en kunt 
eenvoudig energie besparen. 

BEZOEK ONZE LUXAFLEX® 
GALLERY SHOP

Baanbrekend waren ze: de horizontale jaloezieën van 
het Amerikaanse merk Luxaflex. Maar wie denkt dat 
de Amerikanen sindsdien stil hebben gezeten, vergist 
zich. Luxaflex is nog steeds dé toonaangevende naam 
in zonwering, met tal van innovatieve producten en 
een buitengewoon gevoel voor stijl. 

Woonmode in Rijswijk, op de grens van Den Haag, 
is door Luxaflex aangewezen als Inspiration Dealer. 
In een speciale in-house Luxaflexshop vindt u alle 
soorten zonwering van Luxaflex.



OP ZOEK NAAR 
HET PERFECTE 
VLOERKLEED?

Bij Woonmode vindt u meer dan 
1.200 verschillende vloerkleden 
U kunt kiezen uit de vloerkleden 
van alle bekende karpet-merken.

RUIME KEUS IN
(BINNEN)ZONWERING

Als het om zonwering voor 
binnen gaat kunt u allerlei 
verschillende kanten op. Denk 
aan jaloezieën, paneelgordijnen, 
silhouettes, facettes, duettes, 
plisses, rolgordijnen, screens, 
shutters en tal van andere 
mogelijkheden. 

Bij Woonmode kunt u terecht 
voor al deze soorten zonwering 
en nog veel meer. 



Woonmode is 
dé specialist 
in COREtec® 
PVC vloeren

100% WATERDICHT

Innovatieve kerntechnologie betekent dat 
onze vloeren niet kromtrekken, knikken of 
afbladderen als gevolg van vocht - zelfs niet 
met emmers.

De vloeren van COREtec zijn waterdichte, 
kindveilige en huisdierveilige vloeren en zijn 
ontworpen om het echte leven te weerstaan   
met dikke slijtlagen en sterke kernen. 
Daarom worden ze gedekt door levenslange 
woongaranties. We maken COREtec-vloeren 
eenvoudig te plaatsen en een makkie in 
onderhoud. Zelfs onze Encore-vloerreiniger 
bespaart u tijd, want naspoelen is niet nodig.

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. 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

Zij zullen samen met u een 
perfect passend woonplan 

ontwikkelen.




