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 Musterring 
… een collectie kwalitatief hoogstaande meubelen!

 Voor u ligt de Musterring brochure met de collectie 2013 / 2014. 
Bekijk de verschillende meubelprogramma’s variërend van comforta-
bele fauteuils, riante banken, gezellige eethoeken tot fraaie woonmeu-
belen. Musterring meubelen kenmerken zich door strakke lijnen, luxe 
comfort en een prima afwerking. Er is keuze uit talloze mogelijkheden 
en uitvoeringen. Zitmeubelen in stof en leder; stoelen, tafels en woon-
meubelen in verschillende houtsoorten, lakkleuren of in andere mate-
rialen. Op Musterring meubelen wordt op constructie en afwerking  
5 jaar volledige garantie gegeven.

 Musterring is in 1938 opgericht door de meubelarchitect Josef 
Höner en groeide in Duitsland al snel uit tot één van de bekendste 
aanbieders van kwaliteitsmeubelen. Ook in Nederland is Musterring uit-
gegroeid tot een gerenommeerd merk en exclusief bij ons verkrijgbaar.

 Musterring online

 Kom onze collectie bekijken op het moment dat het u het beste 
uitkomt. Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag kunt u de 
totale collectie bewonderen. Laat u inspireren en verrassen door de 
mooiste woonideeën, het vakmanschap en het stijlvolle design. Surf 
snel naar www.musterring.nl

 Maar vergeet niet dat men meubels pas echt kan beoordelen wan-
neer menze persoonlijk heeft bekeken. Bezoek daarom absoluut ook 
een van de vele gekwalificeerde woningspeciaalzaken die onze merk-
collectie voeren.

 KWALITEITSMEUBELEN MET 5 JAAR GARANTIE!
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Zitten

Een zeer comfortabel bank- en schakelprogramma in stof en leder! Met zes armleuning-
varianten in uiteenlopende breedtes en hoogtes en met verschillende pootvormen. De 
breedtes van de afzonderlijke zitvlakken variëren afhankelijk van de bankbreedte in 70-, 
80-, 90- en 100-centimeter-raster.

MR 4500

Eindeloos relaxen



MR 6050

JA
A
R
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Klein maar fijn bankprogramma met dikke naden, nonchalante stoffering en blokzitting 
tot vlak op de grond. Bijzondere details: naad en boordsel worden aan de armleuningzijde 
benadrukt. Tot het programma behoren onder andere fauteuils en draaifauteuils met 
metalen frame.
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Nonchalant assortiment gestoffeerde meubels met zachte 
zitting en rug, de verstelbare rugleuning naar twee 
zitdiepten mogelijk. Tot het programma behoren drie 
verschillende fauteuils, meerdere banken, schakelbanken 
en longchairs, met en zonder zitdiepteverstelling, evenals 
voetenbanken, kussens en hoofdsteun. U zult verbaasd 
staan hoe comfortabel en gerieflijk zitten kan zijn!

MR 6040
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Exclusieve 
     zitcultuur

Vorm en design passen zich flexibel aan de hogere eisen 
van gestoffeerde meubels aan. Met behulp van een 
60-/70-/80-/90-zitraster, een mogelijk extra diepte in de 
zitting, 3 zithoogten en 3 zitkwaliteiten, onder andere 
boxspring, vindt hier iedereen zijn individueel aange-
paste zitmeubel.

MR 2875
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MR 500

Pure ontspanning, perfect comfort – dit systeemprogramma van gestoffeerde meubels 
biedt vele elementen met talrijke zitoplossingen en combinatiemogelijkheden. Voor de 
ontspanning zorgen een uittrekbare bank en een voetsteun. Een chaise longue met 
motorfunctie en handmatige hoofdsteunverstelling. Vier armleuningvarianten, verstelbare 
hoofdsteun, vier pootvormen in normale of comforthoogte, twee zitkwaliteiten, bekle-
dingscombinaties, draaifauteuils met voet van metaal, hout en bekleed met stof of leder.

Scan de QR-code voor 
nog meer informatie!



Exquis lounge-bankprogramma met variabele zitdiepte 
op elke plek: alle zitplaatsen, met uitzondering van 
ronde hoek en hoekbanken zijn standaard voorzien van 
een gescheiden verstelbare rugleuning. Andere mogelijk-
heden: opklapbare armleuningen en losse lendekussens.

MR 680
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Bank- en schakelprogramma, supercomfortabel en perfect 
om te relaxen! De banken zijn standaard voorzien van hoofd-
steunverstelling, op verzoek zijn mechanische of motorische 
zitting- en rugverstelling met uitklapbare voetsteun en een 
armleuningfunctie leverbaar.

MR 710



MR 360

Scan de QR-code voor 
nog meer informatie!

Klassiek bank- en schakelprogramma met een groot aantal slimme functies voor het 
persoonlijke comfort: de armleuningen zijn standaard opklapbaar, het hoekelement 
heeft een geïntegreerde relaxfunctie, de bank kan worden omgebouwd tot slaapbank, 
de longchair met opbergruimte is gemakkelijk opklapbaar, de voetenbank biedt extra 
opbergruimte. Er is telkens keuze uit twee zithoogten, zitkwaliteiten en pootvarianten 
van hout en metaal.
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MR 577
Tot het programma behoren passende draai- en tv-
fauteuils met functie en met uittrekbare voetsteun als 
relaxfunctie. Er is keuze uit zes armleuningvarianten, 
zes pootvarianten, drie zitting- en rugvarianten en twee 
zittinghardheden. Zeer comfortabel is de motorisch 
verstelbare schakel-ligbank. Het zitvlak kan traploos met  
25 cm worden verlengd.
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Bankstelprogramma, naar keuze met en zonder functie. 
Als optie kan het zitvlak handmatig en de rugleuning 
met behulp van een gasdrukveer traploos worden 
versteld. Tot het programma behoren ook een driezits 
trapeziumbank. De nonchalante uitstraling past bij de 
relaxfauteuil MR 7040 die wij als metgezel voor deze 
bank aanbevelen.

MR 7100

Verstelbaar JA
A
R
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XLLMS 5
ja a r 

g a r a n t i e
conform de garantiepas

Relaxfauteuil
       helemaal 
               op maat

Uitstekend comfort – onze RElAcTiVE-fauteuils vangen 
u comfortabel op, de verschillende modelseries bieden 
optimaal comfort om te zitten, liggen, lezen en televisie 
te kijken! Elke fauteuil, aangepast aan uw postuur en 
uw persoonlijke voorkeuren. Een grote keuze in leder-
soorten en stoffen in talloze kleuren maakt van elke 
RElAcTiVE-fauteuil een uniek object dat alleen voor u 
op maat is gemaakt. U hebt de keuze uit vier verschil-
lende afmetingen: S, M, l en Xl. Verder kunnen fauteuil 
en voetenbank door een hoger frame en een extra verho-
gingsring in framekleur worden verhoogd. De verstelbare 
hoofdsteunen en de verstelbare voetenbanken bieden 
een perfect comfort.

MR 7030



LMS

leun ontspannen achterover! Want deze relaxfauteuil 
is voor de hoogste eisen ontwikkeld in de maten small, 
medium en large. U hebt de beschikking over drie 
zithoogten, verder zijn er twee zittinguitvoeringen met 
licht gebogen of gebogen voetgedeelte, een handmatige 
of motorische zittingverstelling met netvoeding of accu, 
drie rugleuning-, drie armleuning- en drie voetvarianten, 
5-teensvoet of als verchroomde of beklede draaischijf.

MR 625
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R
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Met dit systeemprogramma haalt u de meest ultieme zitgroep 
in huis. Want met de keuze uit 6 armleuningen, 3 zitkwa-
liteiten, 4 pootvormen, 2 rugkussenhoogtes, 3 zithoogtes,  
2 zitdieptes en 2 rugkussenkwaliteiten maakt u van deze bank 
echt maatwerk. Uiteraard leverbaar in stof en leder.

MR 635

Smaakvol maatwerk



Musterring 2013 | 2014   |   17 

MR 2315

Dit bankprogramma in drie rasterbreedtes (70, 80 en 90 cm) en twee zitting- en rughoog-
ten biedt het hoogste zitcomfort. leverbaar met metalen of houten poten. Bovendien is 
op verzoek een contraststiksel mogelijk dat voor een opmerkelijke uitstraling zorgt.
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MR 390

Comfort om te genieten

Modern elementenprogramma met veel opstellingsmogelijkheden: er is keuze uit variabele 
hoofdsteunverstellingen in alle elementen, diverse armleuning- en pootvarianten,  
2 zitkwaliteiten, 2 zithoogten en een groot aantal stof- en ledersoorten.
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MR 2000
comfortabele eetkamerprogramma op maat: hoekbank of vrijstaande bankelementen 
bieden het allerbeste zitcomfort, met of zonder armleuning en rugleuning. Alle bankele-
menten zijn in de breedte leverbaar in stappen van 10 centimeter – heel individueel op 
de gewenste maat.
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eten

ChaiR FaCtoRy

Met dit tafel- en stoelenprogramma krijgt u een perfect ambachtelijk product in handen. 
in 11 stappen ”componeert” u de perfecte stoel. Door u zelf op maat gemaakt! En dan 
mag natuurlijk uw eigen label niet ontbreken! Eettafels zijn leverbaar met massief houten 
of composietbladen in verschillende uitvoeringen, met een onderstel van RVS of gepoe-
dercoat staal. individueler bestaat niet! En gezien het enorme aanbod in mogelijkheden 
adviseren wij u graag …

Fraai in elke 
         omgeving
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Fraai en uiterst modern tafel- en stoelenprogramma met karakteristieke kenmerken: 
de stoelframes zijn van hout en bij de meeste modellen van stabiel roestvrij staal, 
hetzij rond of vierkant. Twee stoelen uit de serie kunnen worden voorzien van een 
traploos verstelbare rugleuning. Tafelbladen zijn van massief hout, uitklapbladen zijn 
leverbaar in onderhoudsvriendelijk kunststof of fineer. 

Nova
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talia
De ”boomtafel” is een uniek product. Het tafelblad wordt 
vervaardigd uit een geselecteerde boomstam. De buitenkan-
ten van de lange zijden blijven onbewerkt en worden alleen 
ontdaan van de schors. Bijpassend zijn de ”boombanken”. 
Heeft u liever een stoel? Geen probleem, u kunt kiezen uit  
2 fraai vormgegeven designfauteuils.



RosaRio
Deze moderne eethoek kenmerkt zich door de zeer opvallende 
belijning van zowel de eetkamerstoelen als de tafel. Door te 
kiezen voor deze fraaie zwevende vormgeving haalt u opvallend 
design in huis. De kleur bepaalt u!

JA
A
R
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Wonen

K aRa

Dit systeem maakt modern wonen mogelijk: een boekenwand, een 
TV-wand, een werkplek – met KARA vindt u ongetwijfeld een perfecte 
oplossing. De afzonderlijke elementen kunnen op vele manieren worden 
gecombineerd en zijn leverbaar in vele verschillende lak- en fineeruitvoe-
ringen.

Grenzeloos inrichten

Scan de QR-code voor 
nog meer informatie!



ateRNo

Woon- en eetkamerprogramma met oogstrelende design: de uitvoeringen wit gelakt, 
notenfineer, kleur caruba en tevens structuurbeuken en sahara hoogglans gelakt voor 
fronten kunnen onderling met elkaar worden gecombineerd. Onze adviseurs helpen u 
graag! 
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Dit woonprogramma in poolwit of havanna gelakt met accent-
kleuren in noten massief geolied biedt alles wat men van een 
trendy wandsysteem kan verwachten: een strakke uitstraling 
en veel opbergruimte. Mooi is ook de lED-verlichting – van 
TV-toestel tot en met Blu-ray-speler – kan gemakkelijk en 
elegant worden opgeborgen.

JeRsey Perfecte 
ambiance



Een massief houten programma in eiken en kernbeuken. 
De geoliede oppervlaktes voelen zijdezacht aan, met 
geintergreerde lichttoepassingen krijgt het wandsysteem 
een extra dimensie. De verlichtingselementen kunnen 
bijvoorbeeld via infrarood op afstand worden bediend 
en gedimd.

Portl and
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A
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Scan de QR-code voor 
nog meer informatie!
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