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Leuk dat je de moeite neemt om ons nader te leren kennen. 
Wij vertellen je namelijk graag meer over onze showroom 
van drie verdiepingen met maar liefst 10.000m2 
wooninspiratie! 

Onze zorgvuldig uitgewerkte woon-, slaap-, keuken- en 
badkameropstellingen zullen je aangenaam verrassen. 
Samen met één van onze stylisten ontdek je jouw 
eigen woonstijl!

We zijn niet alleen bijzonder compleet in ons aanbod, 
maar ook in onze service. Ons team van interieurstylisten 
helpt je graag van je huis een thuis te maken. 
Wij hopen dan ook dat wij je binnenkort in onze 
showroom mogen verwelkomen. 
Voor nu wensen wij je veel inspiratie toe!

Team Carré Wonen & Slapen

Welkom bij

Carré Wonen 
& Slapen

Waardering 
Vakkennis, betrouwbaarheid en service staan altijd voorop. 
Dat is al zo sinds 1962. Onze klanten waarderen ons dan ook 
niet voor niets met een 9,6!

Klantwaardering

9.6

Het proces
Onze creatieve interieurstylisten verwerken al jouw wensen in 
een ontwerp dat qua stijl, kleuren, materialen en meubels 
perfect bij jou past. Omdat ons eigen serviceteam meet en 
monteert is er altijd ruimte voor maatwerk. Vervolgens zorgt 
ons eigen bezorgteam ervoor dat alles stipt volgens planning 
en afspraak bij je wordt afgeleverd.
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It’s al in the name. Luxury is grandeur. Rijke stofferingen, 
hoogwaardig afgewerkte meubelstukken die zorgen voor 
een tijdloze sfeer. Binnen luxury kunnen zowel traditionele 
als moderne elementen verwerkt worden. 
Maximaal comfort is echter altijd het uitgangspunt.    

Luxury
woonstijl

p. 6-9

Italië wordt niet voor niets La Bella Italia genoemd. 
Carré omarmt het Italian Design en past deze stijl geregeld 
toe in interieurdesigns. Een moderne basis geperfectioneerd 
met klassieke accenten. Sfeervol en vol van klasse. 
Maar soms een tikkeltje excentriek mag ook!

Italian Design
woonstijl

p. 12-13

Een modern interieur wordt vaak een functioneel design 
genoemd. Denk aan gladde materialen en veel gebruik van 
wit, of lichte kleuren. Accessoires en meubelstukken 
mogen daarentegen best in felle kleuren en zorgen voor 
de nodige afwisseling. 
 

Modern
woonstijl

p. 10-11

showroom
Natuurlijk is 10.000 vierkante meter wooninspiratie, verspreid 
over drie sfeervol ingerichte verdiepingen met elk honderden 
meubelstukken zeer bijzonder. Daarnaast heeft Carré een 
heel team van specialisten, die misschien wel nóg meer 
bijzonder zijn. Zij zorgen er dagelijks voor dat wij jouw 
dromen kunnen waarmaken.

10.000m2

woonplezier
op loopafstand van de 
Volendammer dijk

interieuradvies
volledig op maat

ook expert in
keukens & badkamers

Ontdek onze Introductie

Woonstijlen

stijlen4 www.carrewonen.nl 5



Luxury 
is tijdloos, 
sfeervol en 
luxueus.

Leverbaar in
diverse kleuren

Diverse opstellingen
mogelijk

Woonstijl

Luxury

Luxury
Binnen de Luxury stijl gebruikt Carré haar meest 
exclusieve en unieke meubelstukken en accessoires 
om jouw droominterieur samen te stellen. 
Comfortabele luxe waarin alles optimaal is afgestemd 
op jouw wensen. Denk aan: velours stoelen, rijk 
gestoffeerde banken en een tikje extra glamour.
 

woonstijl

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

stijlen / luxury stijlen / luxury6 www.carrewonen.nl 7



Woonstijl

Luxury

stijlen / luxury

De grandeur van vervlogen tijden in een modern goudgerand jasje. 
Door het gebruik van zachte velours stoelen in combinatie met zijden 

gordijnen zorgt voor een heerlijk comfortabel en luxueus geheel. 
De moderne strakke vloer zorgt voor de link naar de huidige tijd. Iedereen 

voelt zich thuis in dit heerlijk sfeervolle interieur.

stijlen / luxury stijlen / luxury8 www.carrewonen.nl 9



Modern
woonstijl

Woonstijl

Modern

stijlen / modern stijlen / modern10 www.carrewonen.nl 11

Een modern interieur wordt vaak een functioneel 
design genoemd. Deze stijl kenmerkt zich door 
een loft-achtige uitstraling waarin veel lichtinval en 
gebruik van natuurlijke materialen hand in hand gaan. 
Grote meubelstukken en zwevende kasten zorgen 
voor een ruimtelijk geheel.
 

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

Strakke lijnen, 
rustgevende kleuren 
en een paar 

blikvangers.



Leverbaar in
diverse kleuren

Diverse opstellingen
mogelijk

Woonstijl

Italian
Design

Italian Design
woonstijl

stijlen / Italian design stijlen / Italian design12 www.carrewonen.nl 13

Of het om auto’s, kleding of meubels gaat: Italië staat 
wereldwijd bekend als toonaangevend op het gebied 
van stijl . Carré omarmt het Italian Design en past 
deze stijl geregeld toe in interieurdesigns. Marmer, 
natuursteen, strakke lijnen en luxe stofferingen zijn 
de kern. Een moderne basis geperfectioneerd met 
klassieke accenten. Sfeervol en vol van klasse.

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

Een moderne basis, 
met retro accessoires
maken het eigen.



Uitgelicht

Raam
decoratie

Raamdecoratie
in alle soorten en maten

Carré is gespecialiseerd in raamdecoratie in alle 
soorten en maten. Wij bieden maatwerk in gordijnen 
(rol-, vouw- en plooigordijnen), verticale en 
horizontale jaloezieën en shutters. Ons enthousiaste 
team helpt je graag kiezen uit de vele stoffen, 
materialen, systemen en functionaliteiten. Met onze 
eigen meet- en montagedienst, ons atelier en team 
van naaisters houden we de kwaliteit in eigen hand.

Leverbaar in diverse 
kleuren en stoffen

Shutters en gordijnen 
op maat voor u gemaakt

Wij bieden  
maatwerk in zonwering

uitgelicht / raamdecoratie uitgelicht / raamdecoratie14 www.carrewonen.nl 15



PVC is bijzonder sterk, geluiddempend en leent zich 
uitstekend voor intensief gebruikte ruimtes. Het is 
gemakkelijk schoon te maken en zelfs toe te passen 
in de badkamer! PVC wordt niet voor niets ‘de vloer 
van de toekomst genoemd.’

PVC

Uitgelicht

Atelier
vloeren

Atelier vloeren
de basis van jouw interieur

De vloer is de basis van jouw interieur. Je wilt niet 
alleen een mooie vloer, maar ook een vloer die past 
bij je levenssituatie. Onze interieuradviseurs helpen 
je graag de beste keuze te maken.

Tapijt is lekker zacht en comfortabel. Carré heeft 
tapijt in alle mogelijke uitvoeringen en moderne 
kleuren. Zo kunnen kinderen heerlijk en veilig spelen 
op een zachte ondergrond. Bovendien is tapijt 
bijzonder gemakkelijk in onderhoud.

Tapijt

Vinyl is een zachte kunststof vloer. Eenvoudig in 
onderhoud en voorzien van een sterke toplaag. 
Voor elk vertrek dus uitermate geschikt. Geen 
harde contactgeluiden, comfortabel aan de 
voeten en leverbaar in eindeloos veel kleuren 
en designs.

Laminaat is een all-time favoriet voor 
iedere woning. Vooral bij vloeren waarop 
intensief wordt geleefd. Laminaat is gemakkelijk 
te leggen, zeer slijtvast en decoratief. Het 
assortiment biedt een bijzonder ruime keuze 
aan kleuren, dessins en structuren.

Men zegt dat hout een vloer ‘karakter geeft’. Er 
zijn hand geschraapte, geborstelde, gerookte en 
gebeitste vloeren in vele kleuren. Geen enkele 
houten vloer is dus hetzelfde. Daarnaast zorgen 
ook de houtsoort en de manier van leggen altijd 
voor een unieke uitstraling.

Vinyl

Laminaat

Hout
De  basis 
in jouw interieur

uitgelicht / atelier vloeren uitgelicht / atelier vloeren16 www.carrewonen.nl 17



Een haard brengt

gezelligheid

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

Uitgelicht

Sfeer
haarden

uitgelicht / sfeerhaarden uitgelicht / verlichting18 www.carrewonen.nl 19

Geniet van een
huiselijke sfeer
Op zoek naar de juiste verlichting? 
Bij Carré Wonen & Slapen helpen wij je met de 
perfecte verlichting die past bij jouw stijl en ruimte.
Wij reizen jaarlijks af naar alle grote Europese 
woonbeurzen om de nieuwste internationale 
trends en ontwikkelingen als eerste ten toon 
te kunnen stellen in onze showroom.

Houthaarden zijn ingehaald door moderne 
ontwikkelingen zoals gasloos bouwen en 
hoogwaardige isolatie. Toch blijft de behoefte aan 
een sfeervol knisperend haardvuurtje altijd bestaan. 
Onze sfeerhaarden maken het toch mogelijk om jouw 
woning te verrijken met een royale haard. Eventueel 
zonder- of met warmte, zonder gasaansluiting of 
zonder rookafvoer. Met minimaal energieverbruik 
en maximale sfeerverhoging.

Uitgelicht

Verlichting



SKYGATE biedt handgemaakte 
binnendeuren die elk interieur een stijlvolle
en exclusieve uitstraling geven. 

Uitgelicht

Stalen
deuren

uitgelicht / stalen deuren uitgelicht / stalen deuren20 www.carrewonen.nl 21

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

SKYGATE 
stalen binnendeuren
Skygate levert zowel vaste maten als maatwerk. 
De Skygate Original deuren, onze vaste maten, zijn in één 
ontwerp beschikbaar: 4-vaks glasverdeling en in de basis 
kleur zwart (RAL 9005). 

Skygate Tailor Made, de maatwerk deuren, zijn aan te passen in 
maatvoering, kleur, glas, design en profieldikte. 

Van stijlvolle entree tot complete vergaderruimte. 
We adviseren je graag!



KEX Keukens 
laten je hart sneller kloppen
Edele materialen, verfijnde designs, functionele finesses en 
buitengewoon vernuft voor betaalbare prijzen. Dat is waar 
KEX voor staat. Met honderden combinatiemogelijkheden 
zijn er geen beperkingen. Wat je smaak ook is: ons ervaren 
team helpt je graag op weg naar jouw droomkeuken.

- Meer dan 50 jaar keukenervaring
- Eigen team van monteurs
- CBW erkend

‘Als één van enkele keukenbedrijven in Nederland is KEX Volendam 
aangesloten bij de grootste Duitse verkooporganisatie op 
keukengebied. Daarvoor moesten wij aan strenge voorwaarden- 
en kwaliteitseisen voldoen. Daar doen onze klanten allemaal 
hun voordeel mee!’ 

Kees, Kees, Frank & Kees - KEX Keukens

Klantbeoordeling

9.6

www.kexvolendam.nl Tel. 0299 - 412190 e-mail. info@kexvolendam.nlKex Volendam is gevestigd in het pand van Carré 23KEX Volendam KEX Volendam22



Klantbeoordeling

9.6

www.bexvolendam.nl Tel. 0299 - 399460 e-mail. info@bexvolendam.nlBex Volendam is gevestigd in het pand van Carré 25BEX Volendam BEX Volendam24

BEX Badkamers 
denkt aan de details!
BEX Badkamerexpert is samen met KEX 
Keukenexpert gevestigd in het pand van Carré 
Wonen & Slapen. Bij BEX tref je alles voor je 
badkamer. Van een compleet nieuwe badkamer, 
tot tegels, meubels, kranen en sanitair. Met jouw 
wensen, onze kennis en een vrijblijvend ontwerp 
in 3D komen we altijd tot de beste oplossing!

Jouw badkamer, onze zorg
Het inrichten van een mooie én praktische 
badkamer is niet makkelijk. Onze adviseurs 
houden rekening met je budget en helpen je graag 
om de juiste keuzes te maken. Indien gewenst 
kunnen wij ook de volledig montage en realisatie 
voor je verzorgen. Daarbovenop zijn service, 
reparaties en nazorg voor BEX vanzelfsprekend.

Complete badkamer inclusief montage/realisatie

Deskundig advies en ontwerp op maat

Jouw badkamer, onze zorg!



Jouw smaak, 
jouw stijl,
jouw huis

Leverbaar in
diverse kleuren

Diverse opstellingen
mogelijk

Ieder jaar introduceert Carré nieuwe Henders & 
Hazel woonprogramma’s in diverse woonstijlen. 
Deze ontwerpen vormen slechts de basis. Je kunt je 
interieur namelijk -samen met onze stylisten- 
helemaal zelf vormgeven! Kies uit verschillende 
formaten, uitvoeringen, kleuren en andere opties. 
Zo sluit het altijd perfect aan bij jouw woonwensen.

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

Henders
& Hazel
Heerlijk ontspannen in een interieur waar je je thuis 
voelt. Met meubels die passen bij jouw smaak en 
jouw manier van leven. Tijdloos of juist trendy, 
stoer of romantisch, natuurlijk of kleurrijk. 
Henders & Hazel laat je wonen zoals jij wilt! 

uitgelicht merk

Merk

Henders
& Hazel

uitgelicht merk / henders & hazel uitgelicht merk / henders & hazel26 www.carrewonen.nl 27



Een gespreid
bedje!

Onze merken:

Leverbaar in
diverse kleuren

Uitgelicht

Slapen

Slapen
Bij Carré Wonen en Slapen tref je alles op het 
gebied van slapen. Bezoek de showroom en ontdek 
een ongekend aanbod bedden, matrassen, kussens, 
dekbedden en slaapkamerkasten. Verspreid over een 
oppervlakte van wel 2600m2. Of je alleen voor een 
los item komt óf de hele slaapkamer wilt (re)stylen: 
onze interieur- en slaapspecialisten helpen je graag. 
Maak van je slaapkamer een sfeervolle ruimte waar je 
heerlijk kunt uitrusten. 

uitgelichte categorie

Bekijk de collectie op www.carrewonen.nl

uitgelichte categorie / slapen uitgelichte categorie / slapen28 www.carrewonen.nl 29



Wie goed slaapt, functioneert beter gedurende de dag. Carré heeft 
diverse topmerken bedden en matrassen in haar assortiment. 

Onze stylisten adviseren je graag op het gebied van slaapcomfort maar 
óók in detaillering. Het zijn namelijk net de details die het verschil maken 

tussen gewoon slapen of altijd een heerlijke nachtrust! 

"Een slaapkamer is niet alleen een 
ruimte om in te slapen. Het is -net als 
de badkamer- een plek waar je tot rust 
komt. Je leest er een boek of je kijkt 
er tv. Ambiance, stijl en comfort zijn 
dan ook belangrijk. Ik help je graag al 
jouw wensen te verwerken tot jouw 
droomslaapkamer."

Lesley
Interieurstyliste

Uitgelicht

Slapen

uitgelichte categorie / slapen uitgelichte categorie / slapen30 www.carrewonen.nl 31



Leverbaar in
diverse kleuren

Met relaxfauteuils van Carré creëer je een heerlijke 
plek voor jezelf om te ontspannen. Je nek wordt 
ontspannen, je benen ontlast en je rug ondersteund. 
Carré biedt een ruime keuze aan formaten, stijlen, 
functies en bekledingsstoffen. Eenvoudig bedienbaar, 
ergonomisch verantwoord en passend bij je interieur. 
In onze Comfort Studio vind je altijd een model 
dat bij je past!

Uitgelicht

Relax
fauteuils

Na gedane 
arbeid is het 
goed rusten...

Relax
fauteuils

uitgelichte categorie

uitgelichte categorie / relax fauteuils uitgelichte categorie / relax fauteauils32 www.carrewonen.nl 33



binnenkijken bij / uitgelicht project binnenkijken bij / uitgelicht project34 www.carrewonen.nl 35

Binnenkijken bij

Uitgelicht
project

Bekijk de woning op www.carrewonen.nl/projecten

Ronald 
& Ellen
"Als starters wisten wij wel welke sfeer wij wilden, 
maar we hadden geen idee hoe wij onze nieuwbouw 
woning moesten inrichten. Gelukkig hielp Carré ons 
meteen met een duidelijk plan, waarin wij meerdere 
keren verrast werden!"

Binnenkijken bij



"Wij behandelen onze bezoekers altijd 
zoals wij dat zelf ook zouden wensen. 
Wij nemen dus gewoon geduldig de 
tijd voor je. Wij adviseren, maar de 
klant is uiteindelijk doorslaggevend. 
Van begin tot eind."

John
Interieurstylist

Uitgelicht

Binnen
kijken bij

uitgelicht / binnenkijken bij uitgelichte dienst / 3D impressies36 www.carrewonen.nl 37

Uitgelichte dienst

3D
impressies

Loop virtueel 
door je nieuwe 
interieur

Ga je verhuizen of wil je (bijna) alles in huis 
vernieuwen? Stap binnen in Het Atelier van Carré 
en maak gebruik van ons 3D advies. Je loopt virtueel 
door je nieuwe interieur, zodat je een goede 
voorstelling kunt maken hoe alles bij elkaar past!

Maak snel een afspraak 
op www.carrewonen.nl

Maak snel een afspraak op www.carrewonen.nl

Een origineel 
interieur waar je je 
meteen thuis voelt



Wonen & Slapen

Carré Wonen & Slapen
Julianaweg 137a, 1131 DH Volendam
0299 – 364606   |   info@carrewonen.nl
Postbus 103, 1130 AC Volendam

Milaan

Parijs

BielefeldKeulen
Brussel

Nieuwegein

Social media inspiratie
fb.com/Carrewonenenslapen/
pinterest.com/carrewonen/
instagram.com/carrewonenslapen/

Openingstijden
Maandag:  13.00 - 18.00
Dinsdag:   09.30 - 18.00
Woensdag:  09.30 - 18.00
Donderdag:  09.30 - 18.00

Vrijdag:   09.30 - 18.00
Zaterdag:  09.30 - 17.00
Zondag:   Alleen koopzondagen

Ga naar www.carrewonen.nl 
voor een actueel overzicht 
van onze koopzondagen en
en plan een afspraak!

www.bexvolendam.nl www.kexvolendam.nl

Tot snel!

10.000m2

woonplezier

"Wij reizen jaarlijks af naar alle 
grote Europese woonbeurzen 
om de nieuwste internationale 
trends en ontwikkelingen als 
eerste ten toon te kunnen 
stellen in onze showroom."

Franklin & Stefan


