
vrijdag - zaterdag -  zondag 

20-21-22
M A A R T

Doorlopend open van 10u tot 18uNieuwe website  www.luxor.be



“Beter slapen 
aan een lagere prijs” 

Krijg een gratis upgrade 
van je matras

Uw matras is na 10 jaar aan vervanging toe...

Actie geldig op alle merken

Actie geldig op 6 kleuren Leder Easy

Actie geldig bij aankoop van een set zetel en voetenbank 
Excl. Model Consul en Dover

Industrielaan 9b
9990 Maldegem

T +32 (0)50 71 82 25
www.luxor.be

N49 KNOKKE / ANTWERPEN

N9 EEKLO / GENT
N9 BRUGGE

N44 AALTER / E40

Krommewege

Industrielaan

IndustrielaanAalterbaan

Krommewege

Vliegplein

OPENDEUR
DAGEN

20 - 21 - 22 maart
10u-18u

GENIET VAN ONZE
OPENDEURACTIES

”Een grotere tafel 
  voor een kleinere prijs”

MEUBELEN    MAATWERK    ZANDSTRALEN    STOFFEREN    ZIT- & SLAAPCOMFORT  Acties geldig tot 15 april 2020 Nieuwe website  www.luxor.be

vrijdag - zaterdag -  zondag 

20-21-22
MAART

Doorlopend open van 10u tot 18u Nieuwe website  www.luxor.be

TOTAAL
VERNIEUWDE 
TOONZAAL !

met eigen 
maatwerk

Industrieterrein (MALDEGEM)

EIGEN ATELIER

Actie op de aankoop van een Magnitudematras



Bezoek onze nieuwe website www.luxor.be

showroom

Bezoek ons tijdens de opendeurdagen 
20 - 21 en 22 maart ! 

Geniet NU van 
talrijke acties

Beleef uw interieur in onze toonzaal en geniet dit weekend 
van de speciale condities op al onze topmerken !

B.I.C.CARPETS - DESIGNONSTOCK - DURLET 
KARTELL - KRISTALIA - LAPALMA - LEMA 
LUXAFLEX - MAGNITUDE - MORE - SLABBINCK 
STRESSLESS - TREKU - VERILIN - VOGLAUER 
EIGEN LUXOR MAATWERK 
en nog veel meer...

2000m²TOTAALVERNIEUWDE TOONZAAL

Bezoek onze nieuwe website

meubelmaatwerk

Vakmanschap
uit eigen atelier

Luxor creëert zowel standaardmeubilair als meubelen 
op maat, van modern tot klassiek, van landelijk tot rustiek.  
Keuken, dressing, badkamer, wandmeubel, tafel, 
stoelen, banken, lambrisering, kasten, dressoir,...

Luxor voert interieurprojecten uit van a tot z, 
vormgegeven door eigen interieurarchitecten of in 
samenwerking met jouw architect.

Kom langs in onze toonzaal, onze 
interieurspecialisten staan voor je klaar.

GRATISinterieuradvies en ontwerp 

zandstralen en herkleuren

Geef je meubelen 
een tweede leven

Je herkent het vast wel.  Je kast, 
tafel, stoelen, keuken of trap zijn van 
topkwaliteit en passen qua stijl en 
vormgeving nog perfect in jouw 
interieur.  Enkel de kleur is niet 
meer zo hedendaags.  Door 
het zandstralen, fijnschuren 
en herkleuren van jouw 
meubelen geef je ze een 
tweede leven.

herstofferen

-€150 KORTINGvanaf €1250
HERSTOFFEER- & ZANDSTRAALACTIEgeldig t/m 30/04/2020

VOOR NA

Benieuwd wat we
met jouw meubelen
kunnen doen?

Ben je gehecht aan je vertrouwde zetel omdat deze 
zo comfortabel zit?  Is de veerkracht uit de kussens 
of de stof rond jouw bed versleten?  Past je huidig 
salon als geen ander in jouw woonkamer of wil je 
een waardevol familiemeubel als ‘eye-catcher’ in je 
interieur integreren?

Met een eigen stoffeer- en naaiatelier is Luxor dé 
specialist voor het garnieren van nieuwe zitmeubelen 
of om jouw bestaande zetels, kussens, stoelen, bed, 
banken, mobilhome, boot, oldtimer,... van een 
nieuwe look te voorzien.

VOOR NA

www.luxor.be

www.luxor.be

OPENDEURDAGEN

OPENDEURDAGEN OPENDEURDAGEN

OPENDEURDAGEN


