Afbeelding: VALENCIA collectie KARE Design: Andreas Weber voor KARE DESIGN. Een voltreffer voor wie van een strak design houdt met een natuurlijke touch.

KARAKTERVOL EN EIGENTIJDS WONEN ...
Reeds 25 jaar selecteert Momentum Jette interieurs die uw huis opfleuren
met meubelcollecties gaande van traditioneel chique tot extravagant.
Naast meubelen kan u in onze 3 winkels terecht voor een ruime keuze aan
accessoires, tapijten en verlichting.
HENDERS & HAZEL by Momentum EXPO
Karaktervol, eigentijds, functioneel en kwaliteit zijn de sleutelwoorden voor de
collectie van Henders & Hazel. De afwerking gebeurt grotendeels handmatig.
Ergonomie en comfort zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontwerpen
van H&H stoelen en zitmeubelen. Warme stoffen- en ledersoorten worden
met zorg uitgekozen in combinatie met houten meubelen. De kastenseries,
banken, tafels, stoelen en decoraties kunnen naar uw persoonlijke smaak
gecombineerd worden wat zorgt voor een karaktervol interieur.
KARE DESIGN by Momentum LOFT
Hou je van kleur, het mixen van stijlen en een interieur dat helemaal bij
je persoonlijkheid past? Dan is KARE DESIGN iets voor jou. Wereldwijd ontwerpen interieurdesigners hun blik op het woondesign van morgen. Speels,
kosmopolitisch en vaak met een knipoog naar het verleden. KARE DESIGN
biedt meer dan 5000 artikelen online waaronder meubelen, verlichting
en accessoires. Kleurrijk, funky, naturel, ecologisch, koloniaal of strak.
De KARE SHOP van Momentum LOFT is uniek in België.

Onze winkels zijn geopend van dinsdag t.e.m. zaterdag van 10u30 - 19u
en op zondag van 12u tot 17u.

XOOON by Momentum DEPÔT
Betaalbaar design met een duurzame kwaliteit. Of het nu om een solide basisstuk als
een bank of eetkamertafel gaat of om een leuke trendy fauteuil, kwaliteit telt. Stoffen
en ledersoorten zijn geselecteerd voor gebruik in heel uiteenlopende woonsituaties.
Warme stoere stof- en ledersoorten zijn met zorg uitgekozen en mooi te combineren met
houten tafels en opbergmeubelen.
NIEUW! LIFETIME KINDERKAMERS & ACCESSOIRES
Lifetime kindermeubelen staan garant voor Deense duurzaamheid. Alle bedden zijn
doorgroeimeubelen, met andere woorden moduleerbaar van kindsbeen af tot adolescent. Bezoek onze showroom op de eerste verdieping van Momentum LOFT.
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