
Het juiste matras kopen, klinkt eenvoudiger dan het is. Een matras heeft een gemiddelde 
levensduur van 8 tot 10 jaar, dus het is belangrijk dat je een goed matras kiest. Bij Meertens 
kijken we heel goed naar jouw lichamelijke eigenschappen en persoonlijke voorkeuren. 

Hierdoor zorgt een Meertens matras voor een zo 
goed mogelijke nachtrust. Betrouwbaar, duurzaam 
en persoonlijk. Want iedereen is nét even anders. 
Meertens matrassen zijn verkrijgbaar in alle 
gangbare afmetingen en geschikt voor alle bedden 
en boxsprings.  Op een Meertens matras komt je 
lichaam helemaal tot rust en herstelt het zich goed 
tijdens het slapen.
 
Graag nodig ik u uit om bij ons te komen 
proefliggen. Een goed matras en daarmee een 
goede nachtrust is zo belangrijk om vol energie 
de dag door te komen.  Hopelijk tot snel in onze 
showroom van ruim 8000 m2 woonplezier aan de 
Ommelanderwijk 145 in Veendam.
  

Met vriendelijke groet, Rolf en Albert Meertens

MEER TENS
 MEUBELEN EN TAPIJTHUIS
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ZARA 3+2-ZITS 
 
Deze prachtige bank en bijbehorende fauteuils hebben een fantastisch zitcomfort. 
Dit zitcomfort is bovendien aan te passen aan uw eigen zitwensen, doordat u de 
keuze heeft uit een koudschuimvulling of een binnenvering. Daarnaast kiest u zelf 
uw zithoogte, zitdiepte en rughoogte voor dezelfde prijs.

Fauteuil € 399.00   3+2-zits € 1.499.00

€ 1.295.00

“Fantastisch zitten 
op maat”

COMPLETE BOXSPRING 
IN 180x200, IN STERKE ANTRACIET STOF
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HOMESTYLE 3+2-ZITS

2.295.2.295.0000

HOMESTYLE COLLECTION

HOMESTYLE 3+2-ZITS

De HOMESTYLE-COLLECTIE heeft een subliem 
zitcomfort, aan te passen aan uw eigen zitwen-
sen. U heeft de keuze uit een koudschuimvulling 
of een binnenvering. Daarnaast kiest u zelf uw 
zithoogte, zitdiepte voor dezelfde prijs. 

In Torro-leer 

In Torro-leer 

In stof

3+2-zits

1.665.1.665.0000

FEAUTEUILL

429.429.0000

FEAUTEUILL

779.779.0000

 “Heerlijk 
soepel leer”
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MEERTENS MATRASSEN
VERSTAND VAN UITGERUST WAKKER WORDEN

BOXSPRING DAISY
In sterke antraciet stof, 180x200  

1.295.00

• Boxspring met 5 slagsbonellveer
•  Gestoffeerde pocketvering matras 
• 7 comfortzones met 300 veren per m2

• Inclusief matrastopper koudschuim HR33
• Inclusief hoofdbord (12 cm dik)

BOXSPRING MARIE
met het hoogste slaapcomfort, in 180x200 

 2.395.00

• Boxspring met 7 comfortzones pocketvering
•  Gestoffeerd pocketveringmatras 7 comfortzones  

met 500 veren per m2

•  Inclusief extra dikke matrastopper koudschuim HR50
•  Inclusief gecapitonneerd hoofdbord
•  In diverse kleuren en stoffen

“Comfortable luxe om 
bij weg te dromen”

“De beste boxspring die  
we ooit hebben gemaakt.”

ALLE MEERTENS MATRASSEN EN BOXSPRINGS WORDEN BIJ INTERTRAS IN WILDERVANK GEMAAKT. EEN GEHEEL EERLIJK NEDERLANDS PRODUCT, GEMAAKT IN GRUNN
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TIP van Rolf
“Altijd het juiste matras, met de 30 dagen omruilgarantie.”

Strassbourg

VOOR DE STEVIGE SLAPER
 
De Strassbourg is een koudschuim matras, die zeer 
goede ondersteuning biedt. Dit matras is uitermate 
geschikt voor slapers die zich regelmatig omdraaien in 
hun slaap. 

• Stevig matras
• 7-zone pocketvering
• Goede ventilatie
• Hypo-allergene matrashoes
• Gemakkelijk draaien in uw slaap 

Strassbourg matras 90x200

 495.00

Monaco

EXTRA COMFORT
 
De Monaco is uitermate geschikt voor slapers die 
naast stevige ondersteuning, ook extra comfort willen. 

• Extra comfort en ondersteuning
• 7-zone pocketvering
• Goede ventilatie
• Hypo-allergene matrashoes
• Speciale clima latex

Monaco matras 90x200

 695.00

Nancy

DRUKVERLAGEND
 
De Nancy is een traagschuimmatras en daarmee uiter-
mate geschikt voor slapers die optimale ontspanning 
willen. Traagschuim (NASA schuim) heeft drukverla-
gende eigenschappen 

• Drukverlagend
• 7-zone pocketvering
• Goede ventilatie
• Hypo-allergene matrashoes
• Optimale ontspanning

Nancy matras 90x200

650.00

“Heerlijk uitgerust  
wakker worden”

“Heerlijk uitgerust  
wakker worden”

alle maten matrassen mogelijk

alle maten matrassen mogelijk

alle maten matrassen mogelijk

Tweede matras 
HALF GELD

Tweede matras 
HALF GELD

Tweede matras 
HALF GELD

+

+

+
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TIP van Rolf
“U kunt het beste ‘s morgens een matras kiezen en kopen.  

‘s Morgens bent u uitgerust en kritischer in het uitproberen van het matras.”

ERGONOMIQUE  
KOUDSCHUIM

 

• Drukverlagend
• Optimale ventilatie
• Goede vochtafvoer

Ergonomique koudschuim 
matras 90x200

1.130.00

ERGONOMIQUE  
LATEX

 

• Drukverlagend
• Clima-latex
• Veerkrachtig

• Vrije beweging tijdens de slaap

Ergonomique latex 
matras 90x200

1.195.00

ERGONOMIQUE  
TRAAGSCHUIM

 

• Drukverlagend
• Optimale ontspanning  

van de spieren

Ergonomique traagschuim 
matras 90x200

1.320.00

Tweede matras 
HALF GELD

“Je slaapt een derde van 
je leven, dus een goed 
matras is erg belangrijk.”

Tweede matras 
HALF GELD

Tweede matras 
HALF GELD

+ + +

UITGERUST WAKKER WORDEN DANKZIJ ONZE 
ONDERSTEUNENDE MATRASSEN 

 
De Ergonomique-lijn is speciaal ontwikkeld in samenwerking met wetenschapper Dr. Heidinger en bestaat uit matrassen met sublieme 

drukverlagende eigenschappen. De matrassen voorkomen schouder-, nek- en rugklachten. Bestaande klachten kunnen verminderen of zelfs 
verdwijnen. De Ergonomique matrassen hebben een 7-zone pocketvering met maar liefst 500 veren per m2.  Hierdoor krijgt u altijd op de juiste 

plaatsen ondersteuning. De 7 comfortzones (heup, lendenen, schouder en 4 tussenzones) zorgen er bovendien voor dat het matras zich perfect kan 
aansluiten bij uw lichaam. Alle Ergonomique matrassen zijn voorzien van een speciale Coolmax matrashoes. Deze matrashoes is vochtregulerend, 

antibacterieel, anti-schimmel en anti-huisstofmijt.

Alle matrassen nu 2e matras half geld!

MEERTENS MATRASSEN EN BOXSPRINGS WORDEN GEMAAKT BIJ INTERTRAS IN WILDERVANK. EEN 100% NEDERLANDS PRODUCT.
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TIP van Rolf
“ Een hoofdkussen is ontzettend belangrijk  

om uitgerust wakker te worden.”

ELEKTRISCHE BOXSPRING JUPITER

SPOTPRIJZEN • SPOTPRIJZEN • SPOTPRIJZEN

REKENVOORBEELD:  

ONS BESTVERKOCHTE MATRAS STRASSBOURG, 

2 MAAL IN 90 X 200   495.00  
   +  247.00  

   742.00

De Strassbourg is een stevig 7-zone  
pocketveringmatras, die zeer goede  
ondersteuning biedt. Dit matras is 
uitermate geschikt voor slapers die zich 
regelmatig in hun slaap omdraaien.

De toplaag is gemaakt van HR koudschuim. 
Dit materiaal ademt zeer goed en voert 
zeer goed vocht af, wat dit matras ook 
zeker geschikt maakt voor mensen die veel 
transpireren in hun slaap. Koudschuim is zeer 
veerkrachtig, biedt een subliem comfort en 
heeft een lange levensduur.

•  stevig matras
•  goede ventilatie
•  hypo-allergene  

matrashoes
•  gemakkelijk draaien  

in uw slaap

2e MATRAS 
HALF GELD

BOXSPRING JUPITER
In 180x200 

 3.695.00

•  Elektrische boxspring met verstelbaar  
hoofd- en voeteneinde

•  Gestoffeerd pocketveringmatras  
7 comfortzones

•  Comfortabele splittopper
•  Inclusief hoofdbord en voetenbord
•  Inclusief draadloze infrarood bediening
•  In diverse kleuren en stoffen

 “Een bed dat  
zich helemaal  

   aan jou aanpast.”
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HOMESTYLE 3+2-ZITS

De home style collection heeft een subliem  
zitcomfort, aan te passen aan uw eigen zitwen-
sen. U heeft de keuze uit een koudschuimvulling 
of een binnenvering. Daarnaast kiest u zelf uw 
zithoogte, zitdiepte voor dezelfde prijs.

3+2-zits

2.299.2.299.0000

  3+2-zits

1.599.1.599.0000

FEAUTEUILL

779.779.0000

FEAUTEUILL

429.429.0000

“Prachtig 
 gestoffeerd”

In stof

HOMESTYLE COLLECTION

HOMESTYLE 3+2-ZITSIn leer



PERSOONLIJK 
ADVIES

GRATIS 
PARKEREN

KOFFIE STAAT 
KLAAR!

 MEERTENS MEUBELEN
Ommelanderwijk 145
9644 TD Veendam
0598 - 612 476

WWW.MEERTENSMEUBELEN.NL

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!

“100% Nederlands 
fabricaat”

LUC
 
elektrisch in leer, vanaf

2.124.00

JAXX
 
elektrisch in leer,  
vanaf

2.317.00

“”Heerlijk  
ontspannen”

JUDITH
 
elektrisch in leer,  
vanaf

2.243.00

JESSE
 
elektrisch in leer,  
vanaf

2.374.00

JUSTIN
 
elektrisch in leer,  
vanaf

2.374.00

Deze handgemaakte relaxfauteuils zijn geheel naar eigen wens samen te stellen. Geheel Nederlands product

“Je eigen  
unieke stoel”

CHILL LINE STEL JE EIGEN, UNIEKE 
RELAXFAUTEUIL SAMEN

NÚ GRATIS 
EXCLUSIEVE 
LEREN TAS 
ter waarde van

€179.00 

Bij aankoop van een DS Meubel relaxfauteuil 

Geheel Nederlands product


