
1 Comfortabele stoel van Imperial Collection met geruite stof van Ralph Lauren 2.260 euro 
– kussen met franjes 129 euro – salontafel (maatwerk) 3.250 euro – voetenbankje Kelim 
van Kingston 112,50 euro – rond tafeltje van Comptoirs du Sud 890 euro – antieke vaas als 
lampvoet 395 euro met lampenkap 237,50 euro – zilveren lampvoet 90 euro met lampen-
kap 47,50 euro – herenportret op doek 3.750 euro (van huisschilder in Napels) – beschil-
derd porseleinen koffertje 169 euro – windlicht van Lumière 119 euro – comfortabele stoel 
van Wendelbo 1.920 euro – kussen met rood motief 129 euro | 2 kussen met franjes 129 
euro – fluwelen kussen met borduursel van English Home 290 euro | 3 zilveren schaaltje 
435 euro | 4 karaffen van Judy klein 109; groot 125 euro – zilveren kandelaars 175 euro/
stuk – tinnen vaas 238,50 euro (alles bij Amelink Exclusieve Interieurs)Eindeloos genieten
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5 zilveren schaaltje 435 euro – zilveren kandelaars 175 euro/stuk 
– windlicht met zilveren voet van Lumière 490 euro | 6 voetbankje 
695 euro – kussen 70 x 70 cm 312,50 euro – groen kussen met bor-
duursel 50 x 50 cm 230 euro – glaasjes van JG Durand 17,50 euro/
stuk | 7 stoel 1.470 euro – lamp van Judy 189 euro voet met kap 
85 euro/stuk – paard 89 euro – Louis XV tafeltje van Moisonnier 
2.490 euro – karaf met zilveren afwerking van Judy 115 euro – 
glazen karaf 24,50 euro (alles bij Amelink Exclusieve Interieurs)

8 zitbank van Imperial Collection 4.320 euro – bontplaid 
van Ambiente Clasico 200 x 140 cm 3.980 euro – kussen 
met franjes 129 euro – fluwelen kussen English Home 
235 euro – kussen met kilimmotief prijs op aanvraag – ge-
streept kussen prijs op aanvraag – vitrinekasten van Comp-
toirs du Sud 3.198 euro - Louis XV tafeltje van Moisonnier 
2.490 euro | 9 side table van Meubles Rouchon 3.045 euro 
– lampen met glazen voet van Stout Verlichting 240 euro 
met lampenkappen 67 euro/stuk - bronzen antieke buste 
4.000 euro - terra cotta windlicht van Goodwill 82 euro – 
Franse antieke spiegel 155 x 110 cm 2.000 euro (alles bij 
Amelink Exclusieve Interieurs)

Verkoopadres
Amelink Exclusieve Interieurs | Goirke Kanaaldijk 20
5046 AT Tilburg (NL) | amelinkinterieur.com

De prijzen in deze shopping zijn adviesprijzen en kunnen afwijken 

van de prijzen bij de dealers. De gedrukte kleuren in deze shop-

ping kunnen afwijken van de originele kleuren van de voorge-

stelde producten.
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