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“Plezier is het mooiste compliment.”
( Coco Chanel )

In uw salon ervaart u iedere dag hoe belangrijk een mooie, functionele werkomgeving is voor de

Met de vervaardiging van een product is het proces echter niet ten einde. De producten worden

kwaliteit van uw werk. Een mooie werkomgeving inspireert, stelt klanten op hun gemak en draagt

door onze monteurs bij u in de salon afgeleverd en gemonteerd. Na de levering blijven we na-

bij aan een goede atmosfeer in de salon. De kwaliteit van het meubilair is daarbij niet onbelangrijk;

tuurlijk voor u bereikbaar. Indien u onverhoopt toch klachten heeft of nalevering wenst, staat onze

die is bepalend voor de mate en duur waarin u ongestoord uw werk kunt doen.

eigen after-sales dienst, ook nadat de garantietermijn is verstreken, voor u klaar.

Welonda heeft al zestig jaar een reputatie hoog te houden als het gaat om de ontwikkeling en levering van kwalitatief hoogwaardig kappersmeubilair.

Uw salon moet voor u en uw medewerkers iedere dag weer een bron van inspiratie zijn. Maar hoe

Welonda kappersmeubilair wordt vervaardigd in de eigen fabriek in Nederland. Alle processen die

deze inspiratie wordt opgewekt zal van mens tot mens verschillen. In deze catalogus hebben wij

nodig zijn om producten te kunnen leveren die het kwaliteitslabel van Welonda mogen dragen vin-

onze inspiratie gebaseerd op de elementen waaruit alles is opgebouwd; aarde, water, lucht, en vuur.

den daar plaats, d.w.z. van eerste schetsontwerp tot eindmontage. Welonda is geen massaproduct.

Deze elementen staan symbool staan voor materie, gevoel, ratio en daadkracht. Deze elementen

De grote diversiteit in kleur en uitvoering brengt met zich mee dat iedere stoel speciaal voor de

worden met elkaar verbonden door de factor liefde; de liefde waarmee u en wij ons vak uitoefenen.

klant wordt vervaardigd. En dat gebeurt met de grootste toewijding. Daarom dragen de producten
ook een lange garantietermijn.

Door het uitbeelden van de vier elementen en het uitdrukken van onze gevoelens daarbij, hopen
wij een bron van inspiratie te worden bij uw inrichtingskeuze. Daarom verheugen wij ons erop een

Een goed product kan alleen tot stand komen als het met respect voor mens en milieu wordt ge-

bijdrage te mogen leveren aan de totstandkoming van uw inspirerende salon. Een salon waar uw

maakt. Wij vinden het belangrijk dat onze producten met oog voor arbeidsomstandigheden, duur-

klanten met plezier komen en waar met plezier wordt gewerkt.

zaamheid en milieu worden gemaakt. Bij de bouw van onze fabriek is aan deze aspecten dan ook
de meeste aandacht besteed.

Want uw plezier is ons mooiste compliment.
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“Water staat voor verbeeldingskracht, intuïtie en creativiteit.
Deze termen zijn de basis van mijn dagelijks werk. Het is ie-

Frank Garnix

dere dag weer een mooie uitdaging om de wensen van klanten vorm te geven en uit te werken tot een productie gereed
ontwerp. Het begint met ideeën, een paar lijnen op papier en
eindigt met een meubel gebouwd volgens uw wensen. Ik vind
het mooi om daaraan bij te dragen.”

Technisch ontwerper
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Comfortable
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Comfort
Comfort Chair

Comfort
Kenmerken

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

De chique Welonda klassieker die toch met de tijd

•

Houtdecor naar keuze uit de Comfort houtselectie

meegaat door het gebruik van trendy houtdecoren.

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•
•

Ook leverbaar met

Comfort Wash | Luxueuze wasunit in een oogstrelende combinatie van warm en modern.
Kenmerken

•

Roestvaststalen behuizing met spiegel zijpanelen

Kussen voor extra zitcomfort en variatie in kleur

•

Bekleding zetel naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

Vaste aanbouwvoetsteun

•

Houtdecor zetel naar keuze uit de Comfort houtselectie

•

Witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan

•

Wasbak verstelbaar door kantelmechanisme

•

Bodem- of zijaansluiting voor leidingen

Ook leverbaar met

•

Shampoodispenser in wasbak

•

Elektrisch verstelbaar beendeel

•

Airmassage in combinatie met

		

elektrisch verstelbaar beendeel

•

Shiatsu massage in combinatie met elektrisch verstelbaar beendeel

•

Verbindende tussenelementen in decor naar keuze uit Welonda houtselectie
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Comfort

Comfort

Comfort Style

Comfort Desk | Het sociale middelpunt van uw salon; de elegante receptiebar uit de Comfort lijn.   

Rustig en modern; laat uw salon met Comfort Chair
en Comfort Wash tot één geheel samensmelten.

Kenmerken
Ook leverbaar met

•

Houtdecor naar keuze uit de Welonda houtselectie

•

Verkrijgbaar als wandmodel en als vrijstaand model

•

LED verlichting

•

Spiegelpanelen

•

Kenmerken

•

Houtdecor naar keuze uit de Welonda houtselectie

Verbindingspanelen van hout of spiegel

•

Rond basiselement dat aan beide zijden naar wens kan worden uitgebouwd

•

Tussenkastje met greeploze sluiting

•

Voorpaneel met verlichting

•

Diverse voetsteunen naar keuze

•

Ingebouwde wandcontactdoos

•

Föhnhouder
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Viva la Vida!
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Viva la Vida

Vida Wash | Ergonomie, schoonheid en functionaliteit verenigd in één geheel.

Vida Chair

Kenmerken

De elegante combinatie van ronde vormen en ergonomie.

		

•

Bekleding naar keuze uit
Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•

Met vaste of verstelbare rugleuning

Kenmerken

•

Staander in duurzaam geëpoxeerd metaal (zilverkleurig)

•

Vloerelement in wit kunststof

•

Bekleding zetel naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Zetel met beweegbare rugleuning

•

Diepe witte keramische wasbak met éénhevelmengkraan en ‘anti-drop’ handdouche

•

Wasbak verstelbaar door kantelmechanisme

•

Bodemaansluiting voor leidingen

Ook leverbaar met

•

Zijaansluiting voor leidingen

•

Separate voetenbank

WATER | 18

WATER | 19

Viva la Vida

Vida Desk | De Vida lijn compleet; met kastindeling naar eigen wens.

Vida Style
Creëert een rustig beeld dat past bij de ronde ergonomie van Vida.

Kenmerken
Ook leverbaar met

•

Houtdecor naar keuze uit de Welonda houtselectie

•

Verkrijgbaar als kort en lang model (afgebeeld is lang model)

•

LED verlichting achter wandpaneel

•

Diverse voetsteunen naar keuze bij kort model

•

Vaste voetsteun bij lang model

•

Ingebouwde wandcontactdoos

•

Föhnhouder (te monteren aan wand)

Viva la Vida
Kenmerken

•

Houtdecor naar keuze uit de Welonda houtselectie

•

Verkrijgbaar als klein model (breed: 120 cm) hier afgebeeld,
en groot model (breed: 174 cm)

Ook leverbaar met

•

LED verlichting boven plint
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Straight ahead
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Straight
Straight | Functioneel ontwerp met strakke belijning.

Silver
Kenmerken

Bekleding naar keuze uit

Silver Frame

Welonda kleurselectie (40 kleuren)

Fraaie facet geslepen spiegelcombinatie

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

die door toevoeging van een afzetblad aan

•

Met vaste of verstelbare rugleuning

de kleurstelling van de salon kan worden

•

		

aangepast.

Kenmerken

•

Wordt geleverd met vaste voetsteun

Ook leverbaar met

•

Afzetblad in alle Welonda houtdecoren
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Welondamat
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Welondamat | De praktische oplossing voor de kleinere salon.

Kenmerken

Ook leverbaar met

•

Kolombehuizing in zwart metaal of roestvaststaal

•

Witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan

•

Bodemaansluiting voor leidingen

•

Shampoodispenser in wasbak

•

Zijaansluiting voor leidingen
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“Vuur is warmte, energie, actie, moed, toewijding. Deze
warmte ervaar ik iedere dag als ik samen met mijn collega’s in
het naaiatelier de bekleding naai die verwerkt wordt op onze

Armila A. Dewi Jacobs

stoelen en wasunits. Wij hebben een hecht team dat met veel
toewijding werkt aan de totstandkoming van de mooiste stofferingen. We overleggen over de beste snit bij de invoering
van nieuwe modellen en zijn trots op het eindresultaat. Daar
krijg ik energie van.”

Naaister
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Be Delighted
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B-Chilled
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Kenmerken

Ook leverbaar met

D-Light

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•

Met vaste of verstelbare rugleuning

•

Afwerking rugleuning met dekorsteen of knoop

D-Light

•

Stoffering van zitkussen in contrastkleur naar keuze

Doordachte unit; geeft uw salon een

uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

intieme en warme uitstraling door

		

de subtiele verlichting en voetsteun.
Ingebouwd kastje is met een simpele
drukbeweging te openen en te sluiten.

B-Chilled

Kenmerken

•

Verkrijgbaar als wandmodel (enkel) of als vrijstaand  model (dubbel)

Een royale zetel met variatie-

•

Antraciet gespoten behuizing

mogelijkheden in stoffering en

•

Houten frontpaneel leverbaar in decor naar keuze uit Welonda houtselectie

•

Vaste schemerlamp

•

Inbouwkastje met greeploze sluiting

•

Ingebouwde wandcontactdoos

•

Ingebouwde föhnhouder met greeploze sluiting

afwerking.

Ook leverbaar met
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@ Retro

FIRE | 34

FIRE | 36

FIRE | 37

@Retro

@Retro
Voor de liefhebbers van vintagedesign. Een indrukwekkend mooi afgewerkte stoel
met een knipoog naar de jaren zeventig.

Snello
Snello | Geeft een strak lijnenspel in uw salon.

Kenmerken
Ook leverbaar met

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•

Vaste aanbouwvoetsteun

Kenmerken

•

		
Ook leverbaar met

•

Roestvrijstalen frame  met een hoogte
van 2.40 meter
Diverse voetsteunen naar keuze
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Me and Mrs Jones
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Mrs. Jones

Een stevige dame met loungekarakter.

Warm en functioneel door de
uitvoering in diverse houtdecoren
en de uitgekiende achterliggende
kastruimte.

Forum
Kenmerken

•

Houtdecor voorpaneel en

		

achterkast naar keuze uit

		

de Welonda houtselectie

•
		

Kenmerken

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•

Leverbaar met vaste of verstelbare rugleuning

Ook leverbaar met

Afzetblad in helder glas of
satinato glas

•

Geïntegreerde voetsteun

•

Wandcontactdoos in kastruimte

•

Föhnhouder in kastruimte
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Mrs. Jones
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Lift Mrs. Jones

Kenmerken		•

De Lift is een wasunit met een geoctrooieerd telescoopsysteem waardoor de

		
• Bekleding zetel naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

wasbak soepel in hoogte verstelbaar is. De Lift combineert met verschillende

		
• Zetel met beweegbare rugleuning

stoelbovendelen waaronder Mrs. Jones.

		
• Diepe witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan en ‘anti-drop’ handdouche

Geëpoxeerd metalen frame in de kleuren wit, zilver of zwart

		
• Wasbak verstelbaar door periscopisch schuifsysteem
		
• Bodemaansluiting voor leidingen

Ook leverbaar met

•

Andere Welonda stoelbovendelen

•

Zijaansluiting voor leidingen

•

Separate voetenbank
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“Lucht staat voor ratio, communicatie, handel en geest. Ik
werk met cijfers en processen. Het is mijn taak om er voor te

Bianca Schmitt

zorgen dat het resultaat van ons werk goed wordt verwerkt.
Ik ben precies en nauwgezet maar houd ook van de zachte
kanten die lucht in zich heeft. Daarom koos ik voor dit mistige
mystieke beeld van de opkomende ochtendzon; het begin
van een nieuwe dag.”

Administratief medewerkster
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Moonriver
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Belluna

Belluna Wash

Belluna

Belluna Wash

Maak van uw salon een Belluna salon.

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

Perfecte aanvulling op de Belluna stoel maar ook als afzonderlijke wasunit een plaatje.

Deze elegante stoel is verkrijgbaar in

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

Biedt groot comfort en gebruiksgemak.

combinatie met diverse wasunits en

•

Mat metalen armleuning met gestoffeerde armleggers

•

Vaste aanbouwvoetsteun

met haar eigen styling unit.

Kenmerken

Ook leverbaar met

Kenmerken

•

		

Geëpoxeerd metalen frame in de kleuren wit,
zilver of zwart

•

Zijpanelen in de kleuren wit, zilver of zwart

•

Bekleding zetel naar keuze uit Welonda

		
•

kleurselectie (40 kleuren)
Diepe witte of zwarte keramische wasbak met
éénhevelmengkraan en ‘anti-drop’ handdouche

Ook leverbaar met

•

		

Gesloten voorzijde
(zonder elektrisch beendeel)

•

Zijaansluiting voor leidingen

•

Separate voetenbank

•

Wasbak verstelbaar door kantelmechanisme

•

Bodemaansluiting voor leidingen
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Belluna Relax

Belluna Relax
Belluna verbindt rust met luxe en variatie.

Belluna Style

De Belluna Relax brengt uw klant direct in een

Belluna Style

ontspannen houding. De stoel is als enkeling

Dé Highlight van uw salon. Deze styling unit

een schoonheid en in een rij geplaatst een

bestaat uit een duurzaam geëpoxeerd metalen

indrukwekkend geheel.

raam dat de glasplaat met spiegels als het ware
omarmt. Door de ingebouwde verlichting wordt
de ruimte tussen raam en spiegel zacht uitgelicht.

Kenmerken

Ook leverbaar met

•

Geëpoxeerd metalen frame in de kleuren wit, zilver of zwart

Kenmerken

•

Verkrijgbaar met ingebouwde

•

Zijpanelen in de kleuren wit, zilver of zwart

		

verlichting, vaste voetsteun en

•

Bekleding zetel naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

		

satinato glas afzetblad

•

Diepe witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan en ‘anti-drop’ handdouche

Ook leverbaar met

•

Wasbak verstelbaar door kantelmechanisme

•

Bodemaansluiting voor leidingen

•

Zijaansluiting voor leidingen

•

Separate föhnhouder
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Reflection in Violet
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Violet
Violet

Delta Violet
Kenmerken

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

Delta Violet

Perfecte stoel voor de wat kleinere salon;

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

Delta is een wasunit die zich met verschillende

optisch zeer licht zonder dat afbreuk wordt

•

Met vaste of beweegbare rugleuning (pendelmechanisme)

stoelbovendelen laat combineren en die voor

gedaan aan de zware kwaliteit.

•

Armleuning verchroomd met gestoffeerde of kunststof armleggers

de staander diverse kleurvariaties biedt. Hier is
Delta gecombineerd met Violet.

Kenmerken

•

Geëpoxeerd metalen frame in de kleuren wit, zilver of zwart

•

Andere Welonda stoelbovendelen

•

Zijpanelen in de kleuren wit, zilver of zwart

•

Shampoo dispenser

•

Bekleding zetel naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Separate voetenbank

•

Armleuning Violet verchroomd met gestoffeerde of kunststof armleggers

•

Violet met beweegbare rugleuning (pendelmechanisme)

•

Witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan

•

Wasbak verstelbaar door kantelmechanisme

•

Bodem- en zijaansluiting voor leidingen

Ook leverbaar met
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Reflex
Reflex
Hoogwaardig in satinato glas uitgevoerde styling
unit met achterliggende verlichting.

Kenmerken

•

		
Ook leverbaar met

Verkrijgbaar als wandmodel (afgebeeld)
of dubbel vrijstaand model

•

Glazen afzetblad

•

Diverse voetsteunen naar keuze

•

Wandcontactdoos in vrijstaand model

•

Geïntegreerde föhnhouder

•

Bijbehorende side table

Reflex Desk | Raffinement in satinato glas met een subtiele verlichting.

Reflex
Kenmerken

•

Houtdecor naar keuze uit de Welonda houtselectie

•

Verkrijgbaar als klein model (breed: 113 cm) hier afgebeeld,
en groot model (breed: 168 cm)

•

Kastindeling in overleg te bepalen

Under a shining Star
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Star

Star
Licht, elegant en flexibel. Een stoel die geen
ruimte opeist en zich overal aanpast.

Fortuna
Fortuna
Ranke verschijning in glas; oogt licht en speelt
met het licht.

Kenmerken

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

Kenmerken

•

Unit van satinato glas met spiegelpaneel

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

Ook leverbaar met

•

Verlichting aan achterzijde spiegel

•

Met vaste of verstelbare rugleuning

•

Diverse voetsteunen naar keuze

•

Armleuning verchroomd met kunststof armleggers

•

Separate föhnhouder
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“Aarde is materie, structuur, kracht en betrouwbaarheid. De aarde geeft ons alles wat wij nodig hebben om te
leven. De aarde laat zich bewerken en heeft zo vele
verschijningsvormen.

Mohammed Issarti

Ik bewerk de aarde. Ik las het metaal dat in onze producten

Lasser

wordt verwerkt en draag zo bij aan de structuur en stabiliteit
van onze producten. Op onze afdeling wordt mijn naam wel
afgekort tot Mr. Mo. Daarom heb ik gekozen om met het model Mr. Mo voor deze foto te poseren.”
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The story of Mr Mo
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Mr Mo

Mr Mo
Mr Mo verbindt stoer met elegantie, rondingen
met zijdeglans roestvaststalen details. Niet alleen

Mr Mo Barber

beschikbaar als kapfauteuil maar ook als wasunit
en herenstoel.

Mr Mo Barber
De Mr Mo herenstoel. Een stoere herenstoel die vanwege zijn bescheiden omvang zeer geschikt is voor de familiesalon.
Kenmerken
Kenmerken

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Wordt geleverd met trompetvoet/pomp en vaste voetsteun met kunststof voetplaat

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•

Met verstelbare rugleuning

•

Met vaste en verstelbare (hoge) rugleuning

•

In hoogte verstelbare hoofdsteun

Ook leverbaar met
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Lift Mr Mo
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Kenmerken

•

		

Ook leverbaar met

Bekleding zetel naar keuze uit
Welonda kleurselectie (40 kleuren)

Flagstyle

•

Zetel met beweegbare rugleuning

•

Diepe witte of zwarte keramische wasbak

Flagstyle

met éénhevelmengkraan en ‘anti-drop’ handdouche

Ranke styling unit van roestvaststaal en satinato glas

•

Wasbak verstelbaar door periscopisch schuifsysteem

met spiegel voor een lichte, industriële look.

•

Bodemaansluiting voor leidingen

•

Andere Welonda stoelbovendelen

•

Zijaansluiting voor leidingen

Kenmerken

•

		

Verkrijgbaar als wandmodel (enkel)
of als vrijstaand model (enkel en dubbel)

•

Vloer- en plafondbevestiging

•

Unit van roestvaststaal met glas

•

Glazen afzetblad

Lift Mr Mo

•

Keuze uit diverse voetsteunen

De Lift is een wasunit met een geoctrooieerd telescoopsysteem waardoor de wasbak soepel in hoogte verstelbaar is.

•

Föhnhouder aan staander

De Lift combineert met verschillende stoelbovendelen waaronder Mr Mo.

•

Handtashaak aan staander

Ook leverbaar met

EARTH | 75

Move on
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Alpha 1000

Tellus
Alpha 1000

Tellus

Een stoere herenstoel uitgevoerd in een

Een styling unit in stoffering in plaats van

rijke stoffering en met hoogwaardige

hout. Verkrijgbaar in dezelfde decoren als

roestvaststalen details.

de Welonda stoelen waardoor maximale
eenheid in de salon gegarandeerd is.

Kenmerken

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Wordt geleverd met trompetvoet (met pomp) en voetsteun met RVS voetplaat

•

Met verstelbare rugleuning en verstelbare hoofdsteun

•

Voetsteun vast of in combinatie met rugleuning verstelbaar

Kenmerken
Ook leverbaar met

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Houtdecor afzetblad naar keuze uit de Welonda houtselectie

•

Diverse voetsteunen naar keuze
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Move

Move

Kenmerken

•

Aluminium statief in wit of zwart

Dé zwenkarm voor de wat kleiner

•

Witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan

behuisde salon of voor de kapper die

•

Wasbak optimaal te reguleren door kiep- en draaimechaniek

extra wasplaatsen wil creëren zonder

•

Maximaal bereik door twee draaiarmen

daarvoor veel ruimte vrij te maken.

•

Bodemaansluiting voor leidingen

•

Zijaansluiting voor leidingen

Ook leverbaar met
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Pure luxury
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Glò

Pure
Pure
Pure verfijning toont deze ranke styling unit
die als wandmodel en als vrijstaand model
verkrijgbaar is. Het zijpaneel en het afzetblad
zijn verkrijgbaar in een decor naar keuze.

Glò | Charmant rechtlijnig type. De Glò voelt zich thuis in de wat ruimere salon.

Kenmerken

•

		
•

Kenmerken

Verkrijgbaar als wandmodel (enkel) en als
vrijstaand model (enkel en dubbel)
Houtdecor zijpaneel en afzetblad naar

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

		

keuze uit de Welonda houtselectie

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

Ook leverbaar met

•

Verlichting (alleen bij wandmodel)
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Down to earth
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Samoa
Samoa Chair | Heeft een schoonheid om trots op te zijn en is toch gewoon gebleven.
Kenmerken
Ook leverbaar met

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Keuze uit vier verschillende onderstellen

•

Vaste aanbouwvoetsteun

Samoa
Samoa Wash
Een eiland van comfort in uw salon met maximaal gebruiksgemak door de bijzondere verstelbaarheid van de bakhoogte.

Kenmerken

Ook leverbaar met

•

Duurzaam geëpoxeerd metalen frame met roestvaststalen afdekkap

•

Bekleding naar keuze uit Welonda kleurselectie (40 kleuren)

•

Diepe witte of zwarte keramische wasbak met éénhevelmengkraan en ‘anti-drop’ handdouche

•

Wasbak verstelbaar door telescopisch schuifsysteem

•

Bodemaansluiting voor leidingen

•

Elektrisch verstelbaar beendeel

•

Airmassage in combinatie met elektrisch verstelbaar beendeel

•

Shiatsu massage in combinatie met elektrisch verstelbaar beendeel

•

Zijaansluiting voor leidingen
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Perfect
Perfect Style | Minimalistisch ontwerp met maximale functionaliteit.

Kenmerken

Ook leverbaar met

•

Houtdecor naar keuze uit de Welonda houtselectie

•

Verkrijgbaar als vrijstaand (met spiegel aan beide zijden) of wandmodel

•

Verkrijgbaar in de lengte 110 cm, 240 cm  en 260 cm

•

Ingebouwde wandcontactdoos

•

Föhnhouder
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Bull

EN199 Lavendel

046 Schwarz

157 Anthrazit

135 Bahama Beige

136 Crema

133 Weiss

EN303 Lilas

EN302 Magenta

139 Kirsche

EN305 Orange

EN304 Sonnengelb EN301 Gelbgrün

EN141 Türkis

EN169 Kornblume

0777 Palisander

0779 Rodeo

0811 Schwarz

0812 Granit

0852 Mohn

0880 Schwarz

0901 Mocca

WELONDA kleurcollectie

Plata

Buffalo

417 Schwarz

420 Anthrazit

427 Blei

445 Dark Chocolat

413 Marone

412 Sherry

Socodilo
Country
483 Amethyst

411 Kirsche

421 Kirsch Rot

410 Mango

414 Olive

425 Limone

407 Fango

408 Smoke

401 Birke

406 Perle

433 Kiesel

419 Combra Weiss

0933 Atoll
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Welonda Netherlands B.V.
Kerkweg 2
3465 JJ Driebruggen
Tel. 0348-723000
www.welonda.nl

Colofon
Ontwerp: Graphic Design, Driebruggen
Productfotografie: Marco Hamoen Fotografie
Verlichting: Brinklicht (www.brinklicht.com)
Met dank aan Dikkie de Bruin voor fotomateriaal moodboards

Disclaimer
Deze catalogus is met veel zorg gemaakt. Toch kunnen om uiteenlopende redenen onregelmatigheden in de catalogus voorkomen en behoudt Welonda zich het recht voor om
– zonder opgaaf van redenen – productwijzigingen door te voeren. Aan deze catalogus
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, verspreiding en/of
verstrekking van tekst- en beeldmateriaal uit deze catalogus aan derden is, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Welonda, niet toegestaan.

