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Mowkan is een Nederlands interieur merk gericht op stijlvolle huishou-
dens en horeca. 

Een passie voor design en vakmanschap is een essentieel element voor de 
oprichting van Mowkan.  Ons team laat zich inspireren door verschillende 
woontrends, unieke materialen en manieren van leven. Vanuit onze basis 
in Nederland hopen wij deze invloeden over te brengen in de schoonheid 
van jouw interieur.

Op zoek naar een unieke inrichting voor jouw horecabedrijf? Mowkan 
biedt ook een speciaal assortiment aan geschikt voor horecaondernemers 
die op zoek zijn naar een bijzonder interieur voor hun restaurant, bar en/of 
hotel. Wij bieden een collectie horeca meubilair aan voor de horecaonder-
nemer met stijl! 

Je kunt dit assortiment online en in onze showroom bezichtigen!
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MOWKAN  
EETKAMERSTOEL  
ELKI ROTAN (MET  
ARMLEUNING)

Eetkamerstoel Elki is de trend van nu. 
Creëer een gezellige sfeer met deze 
stevige rotan eetkamerstoel. Zijn 
frame bestaat uit zwartgekleurd  
metaal. Door het open ontwerp neemt 
de Elki optisch gezien weinig ruimte 
in.

Totale hoogte 90.5 cm, breedte 47 cm, 
diepte zitting 43 cm, zithoogte 48 cm, 
hoogte armleuning 68,5 cm
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MOWKAN DRAADSTOEL 
ALO

Meet Alo, onze aangename draadstoel 
met armleuning. De Alo draadstoel is 
een stoere eetkamerstoel die goed tot 
zijn recht komt in een Scandinavisch 
of industrieel interieur. Het grafisch 
design in de rugleuning maakt de Alo 
draadstoel tot een unieke stoel voor 
aan de eettafel. 

Totale hoogte 68 cm, breedte 64.5 cm, 
diepte zitting 44 cm, zithoogte 47 cm, 
hoogte armleuning 68 cm
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MOWKAN DRAADSTOEL 
PINON

Verfraai je eettafel met deze mooie  
Pinon draadstoel. Deze metalen stoel 
is een hele fijne basic eetkamerstoel 
en kun je makkelijk stijlen met een 
wollig kussen of een knusse plaid.

Totale hoogte 82,5 cm, breedte 61 cm, 
diepte zitting 40 cm, zithoogte 46 cm

MK0007
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MOWKAN  
EETKAMERSTOEL MASKA

Maska is de ideale eetkamerstoel voor lange 
tafelzitters. De zitting is volledig bekleed met 
zachte materialen en dit maakt onze Maska erg 
comfortabel. Het vierpotige stalen onderstel 
zorgt voor de nodige stabiliteit en de stof is 
onderhoudsvriendelijk. Kortom een elegante 
stoel met een perfect zitcomfort!

Totale hoogte 83 cm, breedte 67 cm, 
diepte zitting 46 cm, zithoogte 45 cm,  
hoogte armleuning 64 cm
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SKY

ROSEWOOD

FOREST
PETROL
SLATE

MOWKAN EETKAMERSTOEL 
SKAH

Op zoek naar een moderne stoel met een luxe 
uitstraling? Dan is de Skah velvet precies wat 
je zoekt! Met zijn velvet zitting en stalen frame 
is de Skah eetkamerstoel heerlijk comfortabel, 
elegant en eindeloos te combineren binnen je 
interieur. 

Totale hoogte 79 cm, breedte 51 cm, 
diepte zitting 44 cm, zithoogte 45 cm

MK0043 MK0044MK0041MK0042 MK0040



MOWKAN KINDERSTOEL 
OAK

Oak is onze stijlvolle kinderstoel van 
eikenhout. De stoel is ontworpen om 
je kind dichter aan tafel te brengen, 
doordat zijn blad over de tafel heen 
valt. Het materiaal is makkelijk schoon 
te houden en je kleine kan niet uit de 
kinderstoel klimmen dankzij de  
bijgeleverde veiligheidsgordel.

Totale hoogte 95.5 cm, breedte 50 cm, 
diepte zitting 31.5 cm, zithoogte 63 
cm hoogte blad 81 cm,  
hoogte onderkant blad 79 cm

MK0052



MOWKAN BARSTOEL  
IYE ROTAN

Iye is een comfortable barstoel gemaakt van 
stevig rotan en zwart metalen poten. 

Totale hoogte 103 cm, breedte 62 cm, 
diepte zitting 46 cm, zithoogte 71,5 cm,  
hoogte armleuning 91,5 cm
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ROSEWOOD

FOREST
PETROL
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MOWKAN BARSTOEL SKAH 

Op zoek naar een moderne barstoel met een luxe uitstraling? Dan is de Skah velvet precies wat je zoekt!  
Met zijn velvet zitting en stalen frame is de Skah barstoel heerlijk comfortabel, elegant en eindeloos te  
combineren binnen je interieur. 

Totale hoogte 109.5 cm, breedte 51 cm, 
diepte zitting 44 cm, zithoogte 76 cm
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MOWKAN LOUNGE CHAIR 
HONAW

Zak heerlijk weg in Honaw. Prachtige en 
comfortabele lounge chair met een luxe 
uitstraling. Live the velvet dream!

Totale Hoogte 94 cm, breedte 105 cm, 
diepte zitting 79 cm, zithoogte 47 cm

MK0049
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MOWKAN FAUTEUIL PAT

Pat is een classy fauteuil met een stoer 
stalen frame. De stoel is heerlijk zacht 
vanwege zijn velvet bekleding en ideaal 
om in te relaxen. Live the velvet dream!

Totale Hoogte 75 cm, breedte 64 cm, 
diepte zitting 52 cm, zithoogte 42,5 cm, 
hoogte armleuning 58,5 cm
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MOWKAN PLANTENREK 
LEN 

Planten zijn de interieur trend van 2017. 
Laat je mooiste planten pronken in dit 
stalen rek voor aan de muur. Het rek is 
makkelijk te bevestigen en een echte 
eyecatcher in de woonkamer, slaapka-
mer of keuken.

MEDIUM

Hoogte: 50 cm, breedte: 35 cm,  
diepte: 20 cm

LARGE

Hoogte: 60 cm, breedte: 40 cm,  
diepte: 25 cm

MK0015
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MOWKAN ROOMDIVIDER CHAS

Met onze Chas roomdivider maak je een ge-
makkelijke scheiding zonder het licht buiten te 
sluiten. 

Lengte 150 cm, breedte 35 cm,  
hoogte 180 cm

MK0012

MOWKAN  
PLANTENBAK YANCY

Met onze Yancy plantenbak 
creëer je een weelderige tuin 
binnen in uw vier muren, ongeacht 
hoeveel woonruimte u heeft.  
Ook is Yancy zeer geschikt als 
roomdivider, om binnen uw 
woonruimte of horecagelegenheid 
gezellige hoeken te vormen. 

Lengte 110 cm, breedte 50 cm,
hoogte 180-210 cm

MK0021
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MOWKAN PLANTENBAK 
VIHO  

De Viho plantenbak op hoge stalen poten  
in gepoedercoat metaal kan worden gebruikt 
voor alles van planten tot boeken of  
spulletjes rondom huis (of  
horecagelegenheid). Onze Viho is ook zeer 
geschikt als divider te gebruiken; om  
hiermee gezellige hoeken in grotere kamers 
te creëren.

Lengte 70 cm, breedte 30,
hoogte 77 cm, diepte plantenbak 20 cm
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MOWKAN FLIPKLOK KOI 
BAMBOE 

Onze Koi flipklok is gemaakt van bamboe. 
Door de 24-uurs weergave weet je altijd 
hoe laat het is. 

Lengte 24 cm, breedte 7,5 cm, 
hoogte 14,5 cm

MK0011
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MOWKAN EETKAMERTAFEL YAS 
220 CM
Eetkamertafel Yas heeft een robuust tafelblad van 
acaciahout. Het blad wordt gedragen door  
gietijzeren poten.
 
Tafelblad: 220 x 95 cm, 
hoogte: 75 cm, onderkant blad 71 cm.

MOWKAN EETKAMERTAFEL YAS 
240 CM
Eetkamertafel Yas heeft een robuust tafelblad van 
acaciahout. Het blad wordt gedragen door gietijze-
ren poten. 
 
Tafelblad: 240 x 95 cm, 
hoogte: 75 cm, onderkant blad 71 cm.

MK0019 MK0020



MOWKAN EETTAFEL 
KONO HOUT

Kono is een ideale tafel van mangohout 
voor in uw horecagelegenheid. Door 
zijn afmeting van 70x70cm  en speels 
ontwerp is Kono de perfecte tafel om 
te genieten van een glas wijn en/of  
diner. Het opvallende tafelblad geeft 
een bijzonder effect in uw inrichting.   

Tafelblad: 70 x 70 cm, hoogte: 79 cm

MOWKAN EETTAFEL  
HONON HOUT

Honon is onze horecafavoriet voor 
lunchrooms en koffiebars. Door zijn 
afmeting van 70x50 cm en open stalen 
poot creëert Honon veel ruimte. Het 
blad is gemaakt van mangohout.

Tafelblad: 70 x 50 cm, 
hoogte: 78 cm, onderkant blad 75 cm

MOWKAN EETTAFEL TATE 
MARMER

Tate is onze horecatafel die elegantie 
toevoegt aan de ruimte door marmer te 
combineren met mangohout. Door zijn 
afmeting van 65x65 cm biedt deze tafel 
ruime mogelijkheden voor uw concept.

Tafelblad: 65 x 65 cm, 
hoogte: 78 cm, onderkant blad 75,5 cm
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MOWKAN  
EETKAMERTAFEL  
WABAN HOUT

Eetkamertafel Waban is een extra 
lange tafel gemaakt van mangohout. 
 
Tafelblad: 300 x 100 cm, 
hoogte: 76,5 cm,  
onderkant blad 73 cm,  
ruimte binnenkant poten 157 cm
diepte zitting 40 cm, zithoogte 46 cm

MOWKAN HOUTEN 
BANK WABAN HOUT

Mowkan Waban bank is een extra 
lange bijzet bank voor aan de eettafel 
gemaakt van mango hout.

MK0017
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MOWKAN HANGTAFEL 
LONAN HOUT

Onze Lonan hangtafel is gemaakt van  
mangohout en staal. De tafel heeft een 
plankje waar je leuke accessoires kan  
neerzetten. Door zijn stalen constructie is 
deze gemakkelijk tegen de wand te  
plaatsen.
 
Tafelblad: 55 x 55 cm, 
hoogte: zelf te bepalen, 
hoogte wand 108 cm, diepte plank 14,5 cm

MOWKAN HANGTAFEL 
LOKNI MARMER

Lokni is een hangtafel voor aan de 
wand. Zijn tafelblad is gemaakt van 
wit grijs marmer. Door zijn stalen 
constructie is deze makkelijk te 
bevestigen tegen de wand.
 
Tafelblad: 55 x 45 cm, 
hoogte: zelf te bepalen
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MOWKAN  
EETKAMERTAFEL TSE STAAL

Met eetkamertafel Tse creëert u een strakke industriële look die  
makkelijk gecombineerd kan worden met andere stijlen. 
 
Tafelblad: 220 x 90 cm, hoogte: 76 cm, onderkant blad 73,5 cm, 
ruimte binnenkant poten 155 cm

MK0018

MOWKAN BARTAFEL 
TUMU WIT FRAME

Onze bartafel Tumu heeft een stoer 
uiterlijk en is door zijn witte frame een 
opvallende verschijning. 
 
Tafelblad: 150 x 75 cm, 
hoogte: 100,5 cm,  
onderkant blad 91 cm,  
ruimte binnenkant poten 135 cm

MK0023

MOWKAN  
EETKAMERTAFEL HERRING BONE HOUT

Eetkamertafel Herringbone heeft een eiken tafelblad met een  
visgraad design. Het blad wordt gedragen door stalen hairpin poten. 
 
Tafelblad: 152 x 91 cm, 
hoogte: 76 cm, onderkant blad 73,5 cm, 
ruimte binnenkant poten 90 cm

MK0045
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