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Voel je thuis ...
Met grote trots presenteren wij het nieuwe Live & Life magazine!
Live & Life is een eigentijdse woon- en leefwinkel. Op een inspirerende wijze willen wij je graag
verrassen met onze collectie. Wij houden van stoere houten meubelen, zitbanken waar je heerlijk in
weg kunt kruipen, warme wollen karpetten, hippe verlichting en sfeervolle accessoires om van een
huis een ‘thuis’ te maken. Wij helpen graag een handje mee wanneer je er niet uit komt met de
indeling van jouw interieur. Met een persoonlijk interieuradvies, waarbij jouw woonwensen centraal
staan, bekijken wij graag de mogelijkheden qua indeling, kleur, vorm en materiaal.
Heb je een meubel in gedachten dat je maar niet kunt vinden, dan is een meubel op maat
dé oplossing!! Bij ons is alles mogelijk, van een op maat gemaakte salontafel tot aan een
kastenwand of complete keuken. Ook zijn wij gespecialiseerd in totaalprojecten.
Wij ontwerpen een ruimte en richten deze in van vloer tot aan het plafond en als finishing touch
maakt ons team van stylisten het geheel af. Dit kan gaan over een bedrijfsruimte, hotelkamer,
restaurant, maar ook over particuliere woonhuizen.
Met al deze kwaliteiten onder 1 dak willen we je graag het volgende meegeven….
Ken je het gevoel van een vakantiehuisje op een mooie plek waar je geniet van alle rust, ruimte
en comfort? Waar je na een heerlijke strandwandeling met de wind in je haren, je hoofd helemaal
leeg hebt gemaakt en daarna aanschuift aan een heerlijk gedekte tafel waar je met vrienden tot
in de late uurtjes praat over de mooie dingen in het leven?
Waar je geniet, gelukkig bent en denkt…. ik voel me thuis!
Wij willen zo’n thuis voor jou creëren, dus sla snel de bladzijde om en laat je inspireren.
Kijk, blader, lees en geniet…
Team LIVE & LIFE
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Made

by Live & Life

GoBlack

Soms is het leven zo simpel, maar o zo mooi…Het zit vaak in de kleine dingen. Een mooie
herinnering, verrast worden, de ochtendzon, de eerste sneeuwvlokken, een nummer op de radio of
gewoon samen zijn.... Iedereen wordt ergens anders gelukkig van, elk leven is uniek. Ook uniek,
simpel, maar o zo mooi is onze meubellijn GoBlack. Deze meubellijn is eenvoudig vormgegeven met
strakke lijnen, de ideale basis voor een stijlvol interieur. GoBlack is verkrijgbaar in iedere
gewenste kleur en maat. Met woonaccessoires maak je jouw interieur persoonlijk, zodat jij je thuis
voelt. Kies voor een frisse kleur zoals blauw en laat deze terugkomen in kussens en op een dienblad.

Eettafel GoBlack L250 x B100 x H78 € 1.197,- . Eetkamerstoel Ace zoals afgebeeld € 495,- . Hanglamp Boston € 269,- . Boekenkast
GoBlack B64 x D45 x H210 € 1.348,- . Vloerlamp Boston € 209,-
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Foto boven. Elementenbank Corner zoals afgebeeld € 3.378,- . Bloktafel GoBlack op verzonken wielen L60 x B60 x H40
€ 349,- . Fauteuil Bono zoals afgebeeld € 790,- . Karpet Dream L300 x B200 €1.320,- . Booglamp Vigaro € 604,- . Sidetable
GoBlack B85 x D25 x H50 € 320,- . Dressoir GoBlack B220 x D45 x H85 € 1.111,Foto onder. Tv meubel GoBlack B160 x D45 x H50 € 1.099,- . Tafellamp Boston € 119,-
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Dressoir GoBlack B220 x D45 x H85 € 1.111,-
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GoTogether
Word blij van een zondagochtend waar de geur van koffie en
vers gebakken brood je tegemoet komt… Samen opstaan,
samen ontbijten, samen kletsen en samen leven in een interieur
waar robuust hout samenkomt met glad spuitwerk! Deze stoere
combinatie is een eigen ontwerp van Live & Life en daarom
kan deze meubellijn in elke gewenste maat en kleur geleverd
worden. Ook de vele banken van Live & Life zijn om blij van te
worden. Er is volop keuze aan verschillende opstellingen, kleuren
en stofsoorten. Vele banken zijn naast stof ook in leer
verkrijgbaar.

Bank Quinty B247 zoals afgebeeld € 1.375,- . Salontafel GoTogether L70 x B70 x H33 € 574,- . Boekenkast GoTogether B90 xD45 x H220
€ 2.180,- . Karpet Nevada L300 x B200 € 1.538,- . Fauteul Hunk zoals afgebeeld € 649,- . Vloerlamp Fez €199,-
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Dressoir GoTogether B220 x D45 x H85 € 1.723,- . Eetkamerstoel
Moos zoals afgebeeld € 395,- . Eettafel Lars L220 x B100 x H78
€ 1.519,-

Tv meubel GoTogether B220 x D45 x H50 € 1.559,- . Bank Quinty B247 zoals afgebeeld
€ 1.375,- . Salontafel GoTogether L70 x B70 x H33 € 574,-
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Robuust

en stoer

Wanneer je na een dag hard werken thuiskomt en je ziet twee ogen sprankelen van vrolijkheid, dan
is de dag geslaagd! Wat is er nu mooier dan een dier dat onvoorwaardelijk van je houdt….
Wees blij, geef liefde, vind rust en voel je geborgen. Steek de kaarsjes aan, voel de warmte van het
haardvuur en kruip lekker op de bank met een goed glas wijn. De elementenbank gecombineerd
met de stoere wagonhouten meubelen zorgen voor een rustige natuurlijke uitstraling.

Eettafel Mark L220 x B100 x H78 € 1.079,- . Eetkamerstoel Vulcano zoals afgebeeld € 372,- . Blok Mark op wielen L40 x B40 x H45 € 315,- .
Kruk Mark L40 xB40 x H45 € 220,- . Vloerlamp Moess € 499,- . Bergkast Mark B120 x D45 x H160 € 1.649,-
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Elementenbank Ziggy zoals afgebeeld € 3.243,- . Salontafel Mark L120
x B80 x H40 € 795,- . Kruk Mark L40 xB40 x H45 € 220,- . Vloerlamp Berlin
€ 279,- . Karpet Corona L300 x B200 € 1.498,- . Bankje Mark
L180 x B40 x H45 € 619,-

Tv meubel Mark B180 x D55 x H50 € 1.265,-
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Ontwerp

en advies

Interieuradvies
Zin in een nieuw avontuur op woongebied? Laat jouw interieur tot leven komen bij Live & Life!
Ons team van stylisten staat graag voor je klaar. Met een frisse blik willen we je graag helpen om
jouw woonwensen te vertalen naar een interieur dat bij je past. Wij creëren een sfeer waarin je je
thuis voelt, want iedereen heeft een andere persoonlijke smaak…. De manier waarop je jouw huis
inricht, zegt veel over jouw karakter, persoonlijkheid en levensstijl. Samen met jou stemmen we de
meubels, kleuren, materialen en indeling op elkaar af en verwerken dit in een compleet
inrichtingsplan. Kom langs en laat je verrassen…

Maatwerk
Heb je speciale meubelwensen of ben je al zo´n lange tijd op zoek naar dat ene passende
meubel, maar je kunt het maar niet vinden…. Bij Live & Life kunnen wij jouw wensen waarmaken.
Of je nu een idee hebt voor een tafel op maat of een exclusief tv meubel, wij denken graag met je
mee. Alle meubelen kunnen wij voor een betaalbare prijs op maat maken. Samen met jou
bespreken we de mogelijkheden betreft het materiaal, de maatvoering, afwerking en kleur en aan
de hand daarvan maken wij graag een geheel vrijblijvende offerte.

Totaalproject
Ben je als bedrijf toe aan een totale make-over?
Wij hebben alles in huis om een complete
inrichting voor jou te realiseren. Of het nu gaat
om een kantoor, vergaderruimte, winkel,
restaurant, bar, lounge of hotelkamer, wij staan
garant voor een uniek interieur op maat.
Wij ontwerpen de ruimte en richten deze in van
vloer tot aan het plafond en als finishing touch
maakt ons team van stylisten het geheel af.
Wij gaan graag de uitdaging aan!
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Eenvoud

Elementenbank Bic zoals afgebeeld € 3.740,- . Bloktafel GoBlack opverzonken wielen L60 x B60 x H40
€ 349,- . Karpet Limone L300 x B200 € 1020,Foto rechtsboven. Eetkamertafel Bas L250 x B100 x H78 € 1.629,- . Eetkamerstoel Hunk zoals
afgebeeld € 470,- . Hanglamp Coco € 245,-
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en rust
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Less

is more

Niets doen is een heerlijke bezigheid! Onderuit op de bank met een warm kopje thee en natuurlijk
een koekje, laat je jouw gedachten en dromen voorbij gaan om ongestoord tot jezelf te komen.
Rust en ruimte is vaak wat we thuis zoeken. Met onze meubellijn Nature kun je dit creëren.
Deze eiken meubellijn is strak vormgegeven en kan in allerlei kleurafwerkingen geleverd worden.
Elke kleur heeft zijn eigen specifieke uitstraling. Voeg daar een riante elementenbank aan toe en
laat de ruimte spreken.

Tv meubel Nature B200 x D50 x H50 € 1.529

Eetkamertafel Nature L220 x B100 x H78 € 1.519,- . Eetkamerstoel Floor zoals afgebeeld € 395,- .
Hanglamp Royal € 385,- . Glaskast Nature B230 x D50 x H220 € 3.520,- . Vloerlamp Up € 288,-
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Elementenbank Orca zoals afgebeeld € 2.963,- . Karpet Reggae
L300 x B200 € 1.380,- . Sprokkeltafeltje VTwonen B45 x H45 € 89,95
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toefje

kleur

Een ukkie in huis is altijd gezellig! Die gulle lach die je keer op keer krijgt, waar je niets voor hoeft te
doen, zomaar een knuffel en een dikke zoen op je wang of een ondeugende blik die boekdelen
spreekt. Zeg nou zelf… een ukkie geeft kleur aan je leven. Wij zijn ook dol op kleur, het maakt de
ruimte af. Neem als basis de houten meubelen uit de serie Puur en combineer deze met zachtroze
accessoires en er ontstaat direct warmte in het interieur. Een handige opberger uit deze serie
meubelen is de salonkist, in een mum van tijd is al het speelgoed uit het zicht verdwenen….

Elementenbank Durban zoals afbeeld € 2.976,- . Salonkist Nature L80 x B80 x H35 € 925,- . Karpet Pebbles L300 x B200 € 1.164,- . Vloerlamp
Bolivia € 299,- . Boekenrek wit B67 x D35 x H193 € 155,- . Glaskast Puur B240 x D50 x H220 € 3.709,-
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Glaskast Puur B240 x D50 x H220 € 3.709,-

Eettafel Lois L220 x B100 x H78 € 1.445,- . Eetkamerstoel Vigo zoals afgebeeld
€ 424,-

" Live your life "
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Puur

en alledaags

Het voorbereiden van een dag vol gezelligheid geeft energie. De laatste boodschappen in huis,
alles aan kant, glazen op tafel en dan is het zover…. Tijd om het leven te vieren samen met je
vrienden. Toastjes op tafel, een koud glas rosé, diepzinnige gesprekken, een schaterlach of een
fijne traan. Wat is er heerlijker dan jezelf te kunnen zijn bij je dierbaren. Heb liefde voor elkaar en
voor je interieur. Dat zie je ook terug in de eiken houten serie Lofty. De serie heeft een jonge en frisse
uitstraling door het rvs-detail en is daarom goed te combineren met hippe verlichting. Of het nu
gaat om een vloerlamp of een set hanglampen, bij ons is er genoeg keus.

Glaskast Lofty B240 x D50 x H220 € 2.990,- . Hanglamp Kraftwerk € 99,-
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Foto boven. Bank Corfu B240 (incl. armkussen) zoals afgebeeld € 1.417,- . Loveseat Corfu B140 (incl. armkussen) zoals
afgebeeld € 1.261,- . Salontafel Lofty L80 x B80 x H30 € 390,- . Dressoir Lofty laag B240 x D45 H65 € 1.650,- . Tafellamp Lima
€ 119,- . Karpet Nevada L300 x B200 € 1.538,Foto onder. Eettafel Lofty L240 x B100 x H78 € 1.170,- . Eetkamerstoel Senso zoals afgebeeld met arm € 350,- zonder arm
€ 299,- . Hanglamp Kraftwerk € 99,- . Glaskast Lofty B240 x D50 x H220 € 2.990,-
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Eettafel Lotte L240 x B120 x H74 € 1.590,- . Poef Rossini zoals afgebeeld € 140,- . Poef Modena zoals afgebeeld € 140,- . Dressoir Lofty hoog B158 x D45 x H121
€ 1.660,- . Hanglamp Rome € 199,-
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Lekker

leven

Huisje, boompje, beestje….. Samen een nestje bouwen is spannend. Wie heeft welke smaak? Voor
welke kleuren kies je? Wordt het een fauteuil, een love-seat of toch die grote loungebank?
Stop met dromen en kies voor het interieur waarin je je thuis voelt en waarin je lekker leeft. Heb lef
en durf te combineren. Ga voor een leren bank, een multifunctionele poef en een stoer zinken
krukje. Combineer dit met liefelijke accessoires zoals een romantisch houten huisje, frisse bloementjes en aaibare kussentjes en zo ontstaat er een aangename beleving…..
Laten we er met z’n allen een mooi leven van maken….. Samen!

Bank Replay B242 zoals afgebeeld € 1.839,- . Poef Replay B95 x D65 zoals afgebeeld € 562,- . Tijdschriftenrek VTwonen B120 x D10 x H170
€ 89,95
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Glaskast Square B180 x D50 H220 € 1.999,- . Eetkamertafel Blits
L250 x B100 x H78 € 1.185,- . Eetkamerstoel Ponti met arm zoals afgebeeld
€ 439,- . Eetkamerstoel Pilates zonder arm zoals afgebeeld € 369,- .
Hanglamp Vic Industry € 259,-
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Ontdek

Live & Life

Kom langs

Webshop

Cadeaubon

Nieuwsbrief

Klikken, klikken…… kopen.
Wanneer je geen tijd hebt om bij ons in de winkel langs te
komen, dan kun je altijd via onze webshop de leukste
artikelen shoppen. Leuk voor jezelf of om cadeau te
geven…. Wij pakken het graag feestelijk voor je in!
www.liveandlife.nl

Wanneer je een bezoekje brengt aan onze showroom,
bieden wij jou 1000 m² woonplezier. Volop keuze uit
meubelen, maar ook sfeervolle mode- en
woonaccessoires. Er staat een kopje koffie met iets
lekkers voor je klaar en voor de kinderen is er altijd iets
te beleven in onze kinderhoek.

Leuk om te geven en leuk om te krijgen, de
cadeaubon van Live and Life! Je kunt zelf een gewenst
bedrag aangeven en er is altijd plaats om een
persoonlijke boodschap achter te laten op de
cadeaubon. Ons team vind het elke keer weer een
feest om de cadeaubon op een originele manier voor
jou in te pakken!

Bezorging

Wanneer je je meubelen hebt aangeschaft bij
Live & Life, bieden wij de service om de meubelen af te
leveren door onze eigen bezorgers.

Vind je het leuk om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen?
Hierin staan vele scherpe aanbiedingen, leuke weetjes en
bijzonderheden. Meld je aan op www.liveandlife.nl

Koopzondagen en feestdagen

Voor actuele data zie www.liveandlife.nl

Links

www.contentes.nl
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VTwonen collectie
Jong, stoer en fris is de VTwonen
collectie en daarom ook te vinden
bij Live & Life. Deze collectie bestaat
onder andere uit kussens, fotolijstjes en
windlichten, maar ook uit bijzettafeltjes
en zelfs gordijnen.

Kleurafwijkingen ten opzichte van de afgebeelde foto’s zijn mogelijk. Prijzen, maten en afbeeldingen van onze meubelen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in inkoopprijs, valutakoersen, vergissingen, zet- en drukfouten. Verrekening van verschillen ten opzichte van de
koopsom van reeds geleverde meubelen is vanzelfsprekend niet mogelijk. Live & Life behoudt het recht verbeteringen van model, maat- en materiaal wijzigingen door te voeren. Niets uit dit magazine mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Live & Life te
Heemskerk verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie, druk, fax, scannen of anderzins. Fotografie Simone de Geus, Sirkel fotografie.
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" Live your life "
OPENINGSTIJDEN

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30
Donderdag koopavond van 10.00 tot 21.00
Zaterdag van 10.00 tot 17.00

LIVE & LIFE

Jan van kuikweg 146
1962 WH HEEMSKERK
T 0251 237717
E info@liveandlife.nl
I www.liveandlife.nl

