
INSPIRERENDE DESIGNMERKEN 
IN EEN PRACHTIGE OMGEVING...

Arco  •  Artifort  •  Artisan  •  De Sede  •  Draenert  •  Durlet  •  FSM  •  Interstar  •  Intertime  •  Jori  •  Label  •  Leolux  •  Metaform  •  

Millenerpoort  •  Molinari  •  Montis  •  Oligo  •  Pilat & Pilat  •  Pode  •  Rolf Benz  •  Spectral  •  Vitra  •  Willisau  •  & More



MONDILEDER, DÉ LEERSPECIALIST VAN DE MOOIE 
DESIGNMERKEN...

Onze winkel, schitterend gelegen in het bos, 

is de ideale locatie voor u om inspiratie op te 

doen. In drie unieke interieurstudio’s presenteren 

bekende designmerken zich aan u. De wisselende 

kunstexposities voegen voortdurend verrassende 

elementen toe aan de verschillende presentaties. 

Voor onze relaties organiseren wij regelmatig 

interessante evenementen en workshops. Onze 

ruime en gratis parkeergelegenheid leent zich bij 

uitstek als startpunt voor een heerlijke wandel- of 

fi etstocht op de Utrechtse Heuvelrug.

Van harte welkom! 

Als leerspecialist heeft Mondileder een 

toonaangevende reputatie opgebouwd op het 

gebied van designmeubelen en interieuradvies. 

En daar zijn we trots op! 

Voor het inrichten van uw woonomgeving werken 

wij nauw samen met vaste partners op het gebied 

van bijvoorbeeld raamdecoratie, vloerbedekking, 

verlichting, beeld en geluid en zelfs gashaarden. 

Uw ervaren interieuradviseur van Mondileder houdt 

de regie in handen en zorgt voor een optimaal 

opleverniveau.

WOONINSPIRATIE EN BELEVING... RUIM 50 JAAR ERVARING...

FLINT

ARCO

Onze winkel, schitterend gelegen in het bos, 

is de ideale locatie voor u om inspiratie op te 

doen. In drie unieke interieurstudio’s presenteren 

bekende designmerken zich aan u. De wisselende 

kunstexposities voegen voortdurend verrassende 

WOONINSPIRATIE EN BELEVING...



Samen met toprestaurant De Hoefslag te Bosch en 

Duin heeft Mondileder een smakelijk arrangement 

samengesteld. Bij aankoop van uw nieuwe meubelen 

bieden wij u als cadeau een overheerlijk 5-gangendiner 

aan voor 2 personen*.  

*Vraag naar de voorwaarden. 

MONDILEDER STERRENDINER...

VOEL, PROEF EN BELEEF MONDILEDER...
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