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DIRK als 3-zitsbank verkrijgbaar vanaf 1645,- 
Vintage lamp (neeflouis.nl), dienbladtafeltje (hay-amsterdam.com), paars glas (polspotten.nl), plantenterrarium (restored.nl), 
kunstwerk Ger Lataster, vloerkleed Cross anthracite (brinkercarpets.nl)

http://neeflouis.nl/
http://hay-amsterdam.com/
http://polspotten.nl/
http://restored.nl/
http://brinkercarpets.nl/


CIRA
De kuip van deze eetkamerstoel is gemaakt met een speciale schuimtechniek, waardoor Cira 
een verrassend zitcomfort biedt en een zachte uitstraling heeft. De zitting is verkrijgbaar in 13 
verschillende kleuren. Verkoopprijs: 375,-



Topform is een bijzonder Nederlands meubelmerk met een rijke historie. Het bedrijf is ruim 60 jaar geleden opgericht 
door een enthousiaste groep ondernemers in de retail- en   industriesector. Allemaal fervente liefhebbers van goede en 
mooie meubelen. De passie van deze verschillende vakmensen tezamen resulteert in een betaalbare en geraffineerde 
collectie zitbanken, fauteuils, tafels, eetkamerstoelen en kasten. Stuk voor stuk op zichzelf staande ingrediënten voor 
elk interieur. Door stukproductie en een ruime keuze aan stofkwaliteiten, leersoorten, kleuren, accessoires en ook 
maatvoeringen is elk Topform meubel uiteindelijk uniek.

Filosofie
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Krukje Stool van Charles & Ray Eames (vitra.com), vloerkleed Transit jeans (brinkercarpets.nl) 

ARROW
Een eetkamerstoel die zich al sinds
jaar en dag heeft bewezen, bekleed
met afgedekt leer en verkrijgbaar in
vele kleuren. Vanzelfsprekend is deze
stoel er ook zonder armleuningen
en/of met wielen. Verkoopprijs 386,-

http://vitra.com/
http://brinkercarpets.nl/


Vilten mand (mobilia.nl), plaid (polspotten.nl), vloerkleed Velvet earth grey (brinkercarpets.nl),
gekleurde dienbladen (imperfectdesign.nl)

GRAZIA
Een XXL bank waarvan niet alleen de zitting, maar ook de
armleuningen zijn gevuld met extra dons, waardoor 
Grazia een comfy look en feel heeft. Als 3-zitsbank in leer 
vanaf 3.999,-

http://mobilia.nl/
http://polspotten.nl/
http://brinkercarpets.nl/
http://imperfectdesign.nl/
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Voor de XXL bank Grazia is 
een dikke leersoort gebruikt 
die op natuurlijke wijze en 
met de hand is bewerkt. Het 
resultaat is een uniek stuk 
leer met aan de oppervlakte 
een softe touch en zachte 
kleurschakeringen.
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GRAZIA
is een uitgebreid modulair zitsysteem waardoor het mogelijk is om naast een loveseat
en een XXL bank ook een bijzonder ruime en comfortabele hoekbank samen te stellen
of een lounge element toe te voegen.

4-zitsbank
256 cm

2,5-zitsbank
196 cm

2,5-zitsbank met arm L/R
171 cm

aanbouw element met arm L/R
256 cm

element met 1 arm L/R
113 cm

long chair L/R
130 x 160 cm

love seat
138 cm

3-zitsbank zonder armen
175 cm

hocker
95 x 95 cm

hocker
95 x 65 cm

hocker hoek
95 x 95 cm

2,5-zitsbank zonder armen
145 cm

3-zitsbank
226 cm

3-zitsbank met arm L/R
201 cm
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GRAZIA
hier als love seat, bekleed met velours.



PINTO
Een strak vormgegeven bank met losse armkussens en een afgeronde belijning.
De bank is verkrijgbaar in verschillende stofkwaliteiten en kleuren. Als 3-zitsbank verkrijgbaar
vanaf 1.375,-

LYNEA
Deze bank kan per 5 cm worden verlengd of ingekort en is verkrijgbaar in vele
modellen, kleuren en stofkwaliteiten. Dit maakt deze bank tot een van de meest populaire
modellen in de collectie. Als 3-zitsbank in stof vanaf 1.389,-

DIRK
Deze bank is ontworpen door een jong Nederlands designtalent. De zachte en ronde
belijning van de armleuning maakt deze bank net iets geraffineerder. De 3-zitsbank is verkrijgbaar 
in verschillende stofkwaliteiten en vele kleuren, vanaf 1.645,-

Made in Holland
Onze zitbanken worden in Nederland ontworpen en geproduceerd. 
We werken met hoogkwalitatieve fabrieken, duurzame materialen, 
Europese stoffen en een Nederlands handschrift.
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Wit bijzettafeltje (serax.com), geel bijzettafeltje en karaffen (imperfectdesign.nl), vloerlamp en houten eend (mobilia.nl), 
vloerkleed Cliff 501 (brinkercarpets.nl) 

MORRISON
Een luxe, comfortabele 3,5-zitsbank 
in een heerlijk zachte vintage 
leerkwaliteit. Verkoopprijs: 1.999,-

http://serax.com/
http://imperfectdesign.nl/
http://mobilia.nl/
http://brinkercarpets.nl/


Zwarte theepot en kopje (storewithoutahome.nl), kunstwerk (jasart.nl)

TAFELS BATU
GROOT met bruin marmeren blad, 140 x 70 cm, vanaf 995,-

MIDDEL met notenhouten blad, 35 x 35 cm, vanaf 425,-

KLEIN met glazen blad, 20 x 20 cm, vanaf 295,-

ROND met antraciet marmeren blad, ø 50 cm, vanaf 595,-

http://storewithoutahome.nl/
http://jasart.nl/


De bijzettafels en salontafels 
van Topform zijn in heel 
veel afmetingen, hoogtes, 
materialen en kleuren te 
maken. In de woonbladen 
en op de beurzen zagen we 
al de mooiste combinaties 
van marmer, hout, metaal 
en gekleurd glas. Ook met 
de collectie van Topform 
zijn er heel veel combinatie 
mogelijkheden door de 
tafels tegen of juist over 
elkaar te schuiven.

Goed gezelschap
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Bijzettafel Forma in zijdeglans 389,-, en bijzettafel Lago in noten, 339,-, beide van Topform, kussen links
(wovenwonders.nl), leren kussen (sprdlx.nl), vazen (storewithoutahome.nl), koperen waxinelichthouder (polspotten.nl), 
lichtblauwe glazen (hay-amsterdam.com), plaid (mae-engelgeer.nl), lamp (eikelenboom.nl)

TWIST
Een strak vormgegeven modulaire zitbank die op
heel veel manieren kan worden afgestyled. Vooral de
onregelmatige afmetingen van de rugkussens geven
de bank een eigen karakter.

CORADO
Een elegante, compacte wandkast, 
verkrijgbaar in een groot aantal 
kleuren. Corado is er ook als 
televisiemeubel en als dressoir. Hier 
mat gelakt in de kleur Spring, 999,-

http://wovenwonders.nl/
http://sprdlx.nl/
http://storewithoutahome.nl/
http://polspotten.nl/
http://hay-amsterdam.com/
http://mae-engelgeer.nl/
http://eikelenboom.nl/
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MODY
Vanaf 899,-

BLAZER
In duotone, vanaf 1.279,-

GRIPPA
In stof, vanaf 599,-

Comfortabel
Stofferen is een vak. Deze fauteuils met ronde vormgeving en zacht 
comfort worden in Nederland geproduceerd en gestoffeerd. En dat zie je 
terug in de kwaliteit van het stikwerk. Omdat het maatwerk is zijn er voor 
elke fauteuil weer legio mogelijkheden in kleur en stofkwaliteit.
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Bijzettafeltje Batu rond van Topform, met zwart marmeren blad, ø 50 cm, vanaf 595,-,
lamp (eikelenboom.nl), leren kussen (sprdlx.nl), kunstwerk (annekeklumper.com)

BLAZER
Draaifauteuil in 1 kleur gestoffeerd, vanaf 1.119,-

http://eikelenboom.nl/
http://sprdlx.nl/
http://annekeklumper.com/


Verrassend 
comfort

CARESSA
Bijzettafels Batu, vanaf 295,-, en hocker Caressa, vanaf 579,-, allemaal van Topform, plaid op hocker (debijenkorf.nl),
kussen (storewithoutahome.nl), vloerkleed Velvet beige pistache (brinkercarpets.nl), kunstwerk (theokoster.com),
gouden kom (polspotten.nl), lamp (eikelenboom.nl)

In deze zitbank hebben we traagschuim verwerkt. Dat geeft een 
actieve zit met een verrassend comfort. Als 3-zitsbank vanaf 1.419,-

http://debijenkorf.nl/
http://storewithoutahome.nl/
http://brinkercarpets.nl/
http://theokoster.com/
http://polspotten.nl/
http://eikelenboom.nl/
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Lamp (mobilia.nl), vaas (vandestoep.nl), schaal (polspotten.nl)

CIRA
De kuip van deze eetkamerstoel 
is gemaakt met een speciale 
schuimtechniek, waardoor Cira een 
verrassend zitcomfort biedt en een 
zachte uitstraling heeft. De zitting 
is verkrijgbaar in 13 verschillende 
kleuren. Verkoopprijs: 375,-.

ALDO
Massief eikenhouten eettafel
met verjongd tafelblad.

http://mobilia.nl/
http://vandestoep.nl/
http://polspotten.nl/
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Het ene materiaal is het
andere niet. Kies voor
een glanzende, strakke
afwerking of een warm en
rustiek gevoel. Alleen al voor
het hout dat wij voor onze
meubels gebruiken heeft u
ruime keuze:
- met noest
- geborsteld eiken
- gelakt
- geolied
- glad gepolijst
- gebeitst / gekleurd

Het ambacht



ALDO
Massief eiken eettafel, geborsteld en natural white gelakt, met verjongd blad.

BLAKE
Massief eiken eettafel, natural white gelakt, met verjongd blad en ronde taps toelopende 
tafelpoten.

FLYNT
Warm notenhouten eettafel met een soft touch afwerking.

Tafelen en zo!
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Eetkamerbank Game in Kenia-leer vanaf 539,- van Topform, keramieken vaasje (serax.com), houten schaal (mobilia.nl), 
plaid (restored.nl), groen kussen (sprdlx.nl), vloerkleed (desso.nl)

BLAKE 
Eikenhouten eettafel met 
verjongd blad en ronde,
taps toelopende tafelpoten. 
In de maat 240 x 100 cm 
1.899,-

GAME 
Comfortabele 
eetkamerstoel in Kenia-leer
met massief eikenhouten 
poten. Verkoopprijs: 399,-

http://serax.com/
http://mobilia.nl/
http://restored.nl/
http://sprdlx.nl/
http://desso.nl/


RELAX op maat

SALERNO 
Deze relaxfauteuil heeft legio mogelijkheden als
het om comfort gaat. De fauteuil is verkrijgbaar in
verschillende maten, met gasveer of motor en in
verschillende leerkwaliteiten. 
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Bijzettafels Batu van Topform, vanaf 295,-, plaid en kop-en-schotel (imperfectdesign.nl.),
grijze glazen vaas en vogel in kast (polspotten.nl), vloerkleed Cliff 108 (brinkercarpets.nl)

http://imperfectdesign.nl/
http://polspotten.nl/
http://brinkercarpets.nl/


 
Leren kussen (sprdlx.nl), vazen op tafel (imperfectdesign.nl), kunstwerk (theokoster.com), lamp Outline (gispen.nl),
rond vloerkleed (desso.nl)

PINTO 
Ook verkrijgbaar als 2- of 3-zitsbank.
Als hoekbank vanaf 2.598,-

Felle opvallende kleuren of
neutrale, zachte tinten.
De keuze is aan jou, want
over smaak valt niet te twisten.
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BATU 
Eigentijdse salontafels van glas en
marmer voor wie de voorkeur geeft
aan praktisch, maar ook het effect
van losse bijzettafels mooi vindt.
Combinaties van glas en hout of glas
en natuursteen met gepoedercoat
onderstel zijn mogelijk vanaf 1.349,-

http://sprdlx.nl/
http://imperfectdesign.nl/
http://theokoster.com/
http://gispen.nl/
http://desso.nl/





