
De koffie staat klaar bij Meertens Meubelen in Veendam. Meertens 
Meubelen is, met 8000 m2 winkeloppervlak, één van de grootste  
meubelzaken van het Noorden.

De opruiming is begonnen bij Meertens in 
Veendam. Op de achterkant van de krant 
hebben we een aantal van onze opruimings-
meubelen geplaatst. We gaan verbouwen 
en hebben ruimte nodig, niet alleen voor 
de nieuwe collectie, maar ook voor nieuwe 
woonconcepten. 

Op pagina 2 hebben we hele mooie 
eetkamerstoelen geplaatst, tegen scherpe 
prijzen. Laat u verrassen door deze nieuwe 
collectie.

Wegens doorslaand succes hebben we 
onze actie 2e matras half geld verlengd. 
Onze geweldige beddenspecialisten staan 
uiteraard voor u klaar. Hopelijk komt u snel 
bij ons langs om proef te liggen.

Wij wensen u veel plezier met het lezen 
van onze krant. Hopelijk tot snel in onze 
showroom aan de Ommelanderwijk 145 in 
Veendam! “De koffie staat klaar!”

Met vriendelijke groet,

Rolf en Albert Meertens

MEER TENS
 MEUBELEN EN TAPIJTHUIS

 

8000 m2 winkel 

Ruime, gratis parkeergelegenheid 

Gratis bezorgservice 

Eigen servicedienst
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De koffie staat klaar!
Ayla eetkamerstoel

In 3 kleuren 

• Antraciet
• Cognac
• Moss

Spotprijs! 

€139,-

NU 

15% 

KORTING

NÚ 2e MATRAS 
VOOR HALF GELD! 

ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE

Polipol Zara bank
In deze editie

Maxfurn stoelen 2

The New Fabulous Five  4 

Musterring Kara kastensysteem 6

Deze prachtige bank heeft een fantastich zitcomfort. 
Dit zitcomfort is bovendien aan te passen aan uw 
eigen zitwensen, doordat u de keuze heeft uit een 
koudschuimvulling, een polyetherschuim of een 
binnenvering. Daarnaast kiest u zelf uw zithoogte, 

zitdiepte en rughoogte voor dezelfde prijs.

3-zits  normaal € 966,- nu € 821,-
2,5-zits  normaal € 915,- nu € 777,-
2-zits  normaal € 697,- nu € 592,-
Fauteuil  normaal € 449,- nu € 382,-
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Bari
Eetkamerstoel

 € 93,-

Brabo
Eetkamerstoel

 € 116,-

Condor
Eetkamerstoel

 € 109,-

Jewel
Eetkamerstoel

 € 126,-

Mantra
Eetkamerstoel

 € 104,-

Miracle
Eetkamerstoel

 € 110,-

Tyrza
Eetkamerstoel

 € 105,-

Varna
Eetkamerstoel

 € 117,-

TIP van Rolf
“Wij hebben al een sta-op-stoel in echt leer 
vanaf € 998,-”

MAXFURN
STOELEN
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ZACHTE LATEXVULLING

Robin in leer   v.a. € 1770,-Rafa in stof  v.a. € 940,-

NU 

12,5% 

KORTING

Bree’s New World Twinny salontafel 

Cuba

De Twinny salontafel van Bree’s New World 
heeft een eivormig, asymmetrisch blad. De poot 
is zwart geëpoxeerd, maar is tevens leverbaar in 
r.v.s. Deze design salontafel is goed te combine-
ren met een modern interieur. 

Deze moderne industriële fauteuil is een lust voor het oog. 
Bovendien zit deze stoere fauteuil heerlijk. Voor extra com-
fort zouden wij een hoge rug adviseren.

Fauteuil Cuba laag in stof € 407,-  

Fauteuil Cuba hoog in microleder € 458,-

Deze moderne strakke (hoek)bank heeft niet alleen een stoer industrieel uiterlijk, maar heeft ook een geweldig  
zitcomfort. De Patio is in vele uitvoeringen mogelijk. Niet alleen als hoekbank, maar bijvoorbeeld ook als 2-zits of 
3-zits bank.  Verkrijgbaar in zowel stof als micro leder.

Setprijs (set van 2) € 775,-

NU 

15% 

KORTING

Hoek opstelling micro leder    €  1460,-Patio 2-zits in stof   € 631,-

NU 

15% 

KORTING

De Rafa en de Robin hebben een stoere uitstraling. De banken hebben een zeer comforta-
bele zit. Door de speciale latexvulling in de zitting, blijft de zit ook fijn door de jaren heen.  
De Rafa- en de Robin-bank zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen; van fauteuil, 
2-zits, 2,5-zits en 3-zits tot complete hoekbank. 
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RELAXEN OP MAAT 
WIJ ZIJN ZEER VERHEUGD MET DE NEW FABULOUS FIVE RELAXFAUTEUILS VAN MEUBELFABRIEK 

DE TOEKOMST! EEN RELAXFAUTEUIL DIE GEHEEL AAN TE PASSEN IS AAN UW WENS. “MET EEN 

PRIJS IN LEER VAN €1395,- OOK HEEL CONCURREREND” ALDUS ROLF MEERTENS.  

De New Fabulous Five relaxfauteuils zijn comfortabel, ergonomisch en 
hebben een eigentijdse uitstraling. 100% Nederlands kwaliteitsproduct. 

Relaxen op maat houdt in:
• Keuze uit 5 maten: XS, S, M, L of XL
• Keuze uit 5 verschillende armleuningen en rugleuningen 
• Keuze uit 15 voeten voor de draaifauteuil
• Keuze uit heel veel prachtige stoffen en leersoorten 
• Keuze uit een vaste fauteuil of een draaifauteuil 
In de basis wordt de relaxfauteuil handmatig versteld. De rugleuning 
kunt u traploos verstellen door een hendel aan de binnenkant van de 
fauteuil. Bovendien kunt u de voetenklep uitklappen door middel van 
lichaamsdruk. Tegen meerprijs kan de fauteuil elektrisch verstelbaar 
gemaakt worden. Een andere optie voor comfortabel en veilig opstaan, 
is de sta-op-hulp.

Kom deze relaxfauteuil proberen en laat u verrassen door de vele 
mogelijkheden.

Houdt u van een klassiek interieur, dan bent u bij Meertens aan het juiste adres. Dit is één van 
onze specialiteiten. U valt bij de afdeling klassiek van de ene verbazing in de andere. Niet alleen 
omdat u de ene fraai ingerichte meubeltoonzaal na de andere ontdekt. Maar ook omdat u zoveel 
stijlen en soorten klassieke meubelen kunt bekijken. Meertens heeft een klassieke afdeling van 
ruim 2000 m².

FIORENTINA-WELLINGTON
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Voor bank Lilly van het kwaliteitsmerk Polipol kunt u stan-
daard kiezen uit 3 soorten armleuningen, 2 zithoogtes (45 en 
47cm) en 2 zituitvoeringen (koudschuim of binnenvering).

Deze bank heeft vele opstellingsmogelijkheden: bijvoorbeeld als bankstel, als  

losse bank en als hoekopstellingen in vele maten. 

Deze bank is extra comfortabel te maken door het toevoegen van een elektri-

sche relaxfunctie. U kunt zelf kiezen of u deze wilt en op welke locaties in de 

bank u deze zou willen. Staat uw bank midden in de kamer? Kies dan voor een 

accu, zodat uw bank snoerloos in uw kamer kan staan.

Deze bank is leverbaar in ruim 300 stofkleuren en 150 leerkleuren.

Laat u verrassen door het zitcomfort, of komt u de relaxfunctie eens bij ons 

proberen?

Stel uw eigen bank 
samen met Lilly

TIP van Rolf

“Wij zijn ook specialist in boxsprings en matrassen. Nieuw matras nodig? 

Kom proberen in onze showroom. ”
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Kiest u voor het Kara kastensysteem, dan kiest u 
voor de beste kwaliteit. Samen met onze interieur 
designer Melissa stelt u eenvoudig uw eigen kast sa-
men in de 3D kastenconfigurator.

Het Kara systeem biedt u optimale keuzevrijheid: stel zelf uw kast-,  
wand- of schuifdeurensysteem samen voor elk vertrek, van klein tot groot. Kies uit 
fraaie lakkleuren in mat of hoogglans, alsmede een selectie van echt hout.

Het Kara systeem biedt bovendien diverse oplossingen om uw flatscreen en audio-ap-
paratuur probleemloos onder te brengen. Hiermee kunt u zelfs uw eigen thuisbio-
scoop realiseren!  Nog een bijzondere gadget: met één afstandsbediening kan de 
wand- en achtergrondverlichting worden geregeld. Wilt u in 3D zien hoe uw eigen 
ontwerp eruit zal gaan zien? Dan zien Melissa en het team van Meertens Meubelen u 
graag in de showroom!

Nú gratis gemonteerd en geplaatst bij u thuis!

KARA KASTENSYSTEEM
MUSTERRING

 MR 9920C  Kara frame

 MR 10295A  Kara frame

	 Eetkamerstoel Helmond. Waar design en functionaliteit elkaar ontmoeten.

 MR 370	 Ultiem relaxen.

 MR 6045 Top design

	 Kara kastenprogramma.

 Eetkamerstoel Nevio. Exclusief ontworpen door Bert Plantagie.
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Subliem zitcomfort. Speciale super-Bonell-binnenvering
Deze prachtige bank van het Duitse kwaliteitsmerk Polipol heeft een subliem 

zitcomfort door de super-Bonell-binnenvering.  De Polipol Amrum is geheel naar 

eigen wens samen te stellen.  Als fauteuil, 2-zits, 2,5-zits of 3-zits bank, maar ook als 

hoekbank. De chique halfronde poot is naar wens te leveren in metalen uitvoering 

of een houten uitvoering (in naturel, elzen, antiek en zwart).  Tegen meerprijs is 

deze bank leverbaar met hoofdkussenverstelling. Om uw woonkamer helemaal 

compleet te maken, is er een bijpassende hocker verkrijgbaar.

3- + 2-zits  € 1.789,-          
Nu voor € 1.600,-Fauteuil nu vanaf € 399,- 

Polipol Amrum Bank

TWICE: MISSCHIEN WEL HET BESTE 
“RELAXSYSTEEM” TER WERELD. 

De Twice relaxfauteuil kan het allemaal. Door een 
uitgekiend design, slimme techniek en het gebruik van 
de beste materialen, heeft deze relaxfauteuil superieure 
eigenschappen. Maar liefst 3 motoren zorgen ervoor dat 
deze luxe relaxfauteuil in alle posities verstelbaar is. 
De speciale kantelfunctie geeft daarnaast een heerlijk 
ontspannen gevoel in de benen. De Twice relaxfauteuils 
worden standaard geleverd in de maat medium, maar zijn 
ook leverbaar in XS, S. Voor de lange(re) mensen zijn er de 

maten L, XL en zelfs XXL leverbaar.  Wij vertellen u hier 
graag meer over, maar nog beter is het om zelf te komen 
ervaren in onze showroom. “De koffie staat klaar”, aldus 
Rolf Meertens. 

Nú gratis luxe voet t.w.v.       € 237,-

TIP van Rolf
“Last van uw onderrug of schouders? Een nieuw matras is vaak de oplossing. We 
blijven vaak te lang op een matras liggen. Na jaar 8 wordt de veerkracht van een 
matras minder.”



MEERTENS MEUBELEN
Ommelanderwijk 145
9644 TD Veendam
0598 - 612 476

WWW.MEERTENSMEUBELEN.NLPERSOONLIJK 
ADVIES

GRATIS 
PARKEREN

KOFFIE STAAT 
KLAAR!

 

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag  9.00 tot 18.00 uur

Woensdag  9.00 tot 18.00 uur

Donderdag  9.00 tot 21.00 uur

Vrijdag  9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag  9.00 tot 17.00 uur

De koffie staat klaar!

Van € 3000,- voor € 1500,-

Van € 1213,- voor € 606,-

Van € 892,- voor € 446,-

Van € 966,- voor € 483,-

Van € 4546,- voor € 2273,-

Van € 3007,- voor € 1503,-

Van € 1553,- voor € 913,-

Van € 1045,- voor € 627,-

Van € 1340,- voor € 670,-

Van € 3600,- voor € 1995,-

Van € 1860,- voor € 930,-

Van € 1423,- voor € 711,-

Van € 3980,- voor € 2388,-

Van € 842,- voor € 421,-

Van € 1844,- voor € 922,-

Van € 1852,- voor € 926,-

Van € 2556,- voor € 1728,-

Van € 913,- voor € 274,-

Van € 1860,- voor € 930,-

OPRUIMING!
50% korting

50% korting

50% korting

50% korting

50% korting

50% korting

40% korting

40% korting

50% korting

40% korting

50% korting

50% korting

40% korting

50% korting

50% korting

50% korting

30% korting

70% korting

50% korting


