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WOONPROGRAMMA NEWCASTLE
NIEUW !
N
E
N
N
I
B
Prachtig landelijk programma
in de Lamulux-serie.
Uitgebreid woonprogramma,
met o.a. een tv-meubel, een
dressoir, een vitrinekast in
diverse afmetingen, een
salontafel en een eettafel.
Newcastle dressoir
3-deurs

Newcastle
vitrinekast

Newcastle eettafel
190x90

869.00

4-deurs

1.362.00

De koffie staat klaar!

2.286.00

Bij Meertens Meubelen in Veendam
Meertens Meubelen is, met 8000 m2 winkeloppervlakte, een van de grootste
meubelzaken van het Noorden.

In deze editie
De nieuwe Maxfurn modellen
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De nieuwe woonprogramma’s

4

De nieuwe Wall away bankstellen
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ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE

NÚ 2e MATRAS
VOOR HALF GELD!

Voor uw complete inrichting, zowel
meubelen, slaapmeubelen als raamdecoratie
en vloeren, bent u bij Meertens Meubelen
aan het juiste adres. Bij ons familiebedrijf
staan klantgerichtheid en service hoog in
het vaandel.Vrijwel alle aankopen worden
door onze eigen full service bezorgdienst
gratis bij u thuisbezorgd, uitgepakt en op de
gewenste plaats neergezet. Eventueel neemt
Meertens uw oude bankstel, fauteuil of
matras gratis mee retour.
Wat heel veel mensen niet weten, is dat
Meertens de specialist is in boxsprings en
matrassen. Onze specialisten staan voor
u klaar.

Met vriendelijke groet,
Rolf en Albert Meertens

8000 m2 winkel

Gratis bezorgservice

Ruime, gratis parkeergelegenheid

Eigen servicedienst
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Argos

MAXFURN
STOELEN
Jewel

Eetkamerstoel

€

AXA

194.-

€

443.00

ROVER

In vele maten
eettafel 200 x 102 cm vanaf

€

649.00
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€

Splash

€

Bij Meertens
heel veel keus in
stoelen en tafels!
SANDWICH

In vele maten
eettafel 138 x 90 cm vanaf

561.00

151.-

Eetkamerstoel

152.-

Zie jij jezelf
al zitten?

€

Eetkamerstoel

194.-

Eetkamerstoel

170.-

HUGO

€

€

Jim

Eetkamerstoel

Shelton

Eetkamerstoel

€

149.-

RUTGER

In vele maten
vanaf

€

407.00

SHAPE

In vele maten
eettafel 160 x 90 cm vanaf

€

748.00
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MEERTENS MATRASSEN
VERSTAND VAN UITGERUST WAKKER WORDEN

• Boxspring met 5-slagsbonellveer
• Gestoffeerde pocketvering matras
• 7 comfortzones met 300 veren per m2
• Inclusief matrastopper koudschuim HR33
• Inclusief hoofdbord (12 cm dik)

BOXSPRING DAISY
In sterke antraciet stof, 180x200 van € 1.893.

00

1.595.

00

“Comfortable luxe om
bij weg te dromen”

DS MEUBEL RELAXFAUTEUIL
Op alle Chill Line
relaxfauteuils
nú 15% korting!

NU

15%

KORTING

Elektrisch in leder
van € 2.218.00

NU € 1.885.

00

TIP van Rolf
“Met de Chill Line relaxfauteuils heb je een gepersonaliseerde fauteuil.
Een relaxfauteuil helemaal naar jouw wens. Alles kan en mag, zolang het
technisch haalbaar is.”
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INDUSTRY
MILANELLO
UNION
TIP van Rolf
“Doordat de woonprogramma’s Industry, Milanello, Union en Newcastle
bestaan uit kras- en slijtvaste meubelen, zijn deze woonprogramma’s zeer
geschikt voor mensen met huisdieren en/of (klein)kinderen.”
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►
Industry
buffetkast



1.305.00




210x160x50

2.229.

▲ Industry dressoir groot

00

►
Shape
eetkamertafel

748.00

In vele maten
Prijs vanaf:

208x85x50

570.00

570.00
Industry salontafel ▲

898.

►
 Industry
bergkast

135x40x67

00

107x185x50

1.215.00


▲ Industry TV-kast groot
160x63x50

715.00
1.067.00
▲ Milanello TV-kast midden

159x50x45

▲ Milanello dressoir klein

748.00

212x80x4

►
Milanello
wandkast



1 deur met
6 open vakken
73x200x45

878.00

1.450.00

489.00


◄
Milanello
wandkast
2 deuren en
6 open vakken
138x200x45

▲ Union salontafel

135x67x42

478.00



Groot: 86x67x50 / Midden: 71x52x43

€

678.00

€

▲ Union TV-kast groot

◄
Sandwich
eetkamertafel
In heel veel maten
Prijs vanaf:

115x50x45

€

1.034.00

◄
Union
vitrinekast
68x190x48



2-deurs
152x80x48

597.00

▲ Union TV-kast klein

173x50x45

►
Union
dressoir

€

In vele maten
Prijs vanaf:

▲ Rutger groot salontafel set

623.00

€

▲
Novac eetkamertafel



€

1.142.00

►
Union
barkast
104x190x48

898.

00

Voordelen
• 	Uniek decor
• 	Kras- en slijtvast in hoge mate
• 	 Stootbestendig
• 	Eenvoudig te onderhouden

• 	Voelt aan als massief hout doch
kent geen houtverwerking
• 	Eenvoudig schoon te maken
en hygiënisch

• 	Milieuvriendelijk en
gebruiksvriendelijke afwerking

• 	Longlife deurscharnieren
en softclose lades

• 	Hogere bacteriële resistentie
i.v.m. oppervlakte beharsing
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HOEKBANK HUKLA
PRACHTIGE LOUNGE BANK VOOR HET ULTIEME
GENIETEN. 2,5-ZITS MET OTTOMANE IN TORRO
LEDER, MET ELEKTRISCHE RELAXFUNCTIE EN
HOOFDSTEUN.

van € 4.693.00

voor 3.999.

HOEKBANK ALLURE
LUXE HOEKBANK, IN ZORRO STOF. MET OPKLAPBARE HOOFDSTEUNEN
EN ELEKTRISCHE RELAXFUNCTIE. DIVERSE KLEUREN MOGELIJK.

van 3.803.00 NU

3.250.

00

HOEKBANK SCORPION
2,5-ZITS MET OTTOMANE, IN SOFTYL STOF, MET ELEKTRISCHE
RELAXFUNCTIE EN HOOFDSTEUN.

van 3.422.

00

NU

2.950.

00
TIP van Rolf

“Heerlijk ontspannen met de weggewerkte elektrische relaxfunctie in het bankstel.”
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Ontspanning is hier erg belangrijk!
Daarvoor zorgt de MR 276 fauteuil met
verstelbare rugleuning en een geïntegreerde hoofdsteun die in hoogte en
diepte verstelbaar is. Ook het design
is aanpasbaar: de houten schaal en de
voet zijn verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen - laat je smaak beslissen!

Gewoon
omhoog klappen
en ontspannen!

Nu in het mooie
Torro leder

€

1.672.00

Een relaxfauteuil die op
het eerste gezicht niet
verraadt wat hij kan. Met
de rug ingeklapt is de
MR 261 een mooie lage
fauteuil en als we de rug
omhoogklappen dan kan
je maximaal relaxen. Een
perfecte oplossing om
toch een volwaardige
relaxfauteuil in de
woonkamer te hebben,
maar niet de hoge rug.

Fauteuil
€

1.649.00

Hocker
€

584.00

MUSTERRING

MAAK HET U
GEMAKKELIJK!

Een bank is veel meer dan alleen
een comfortabele zitplek. Soms
wil je hier even wegdoezelen of
gewoon je voeten omhoog leggen.
Wat u ook van plan bent – dankzij
de praktische functies zoals een
verstelbare rugleuning, elektrische
hoofdverstelling of de heerlijke
wall a way functie past de MR 280
bank zich aan uw wensen aan.

NIEUW! DE STOEL DIE MET U MEE BEWEEGT.
Helmond: de stoel die met u meebeweegt.
Deze stoelen zijn uitgerust met een gepatenteerd draai-mover-systeem. In elke
zithouding die u kiest, beweegt de stoel
met u mee. Dit zorgt voor een gezonde zit,
en activering van de buik- en rugspieren.

Helmond
in toledo leder

€

811.00
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ZITTEN OP HOOG NIVEAU MET DE 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.

“Fantastisch zitten
op maat”

Van 499.00

Fauteuil

Van 1.866.00

439.00

3-+2-zits

1.599.00

HOMESTYLE
3-+2-ZITS

In leer

De Home Style collectie heeft een subliem zitcomfort,
aan te passen aan uw eigen zitwensen.
U heeft de keuze uit een koudschuimvulling of een
binnenvering. Daarnaast kiest u zelf uw zithoogte en
uw zitdiepte voor dezelfde prijs.

3-+2-zits in leer

FAUTEUIL
Van 968.00

Van 2.809.00

850.

00

“Ook leverbaar
in stof ”

3+1+1 AMRUM

NU 2.450.00
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

3 +1+1

De Amrum heeft een subliem zitcomfort, doordat deze banken
en fauteuils voorzien zijn van een speciale interieurvering.

Deze prachtige 3+1+1 is nu in de aanbieding

Normaal 2.171.00

1.845.

00

De koffie staat klaar!
MEERTENS MEUBELEN
Ommelanderwijk 145
9644 TD Veendam
0598 - 612 476

PERSOONLIJK
ADVIES

GRATIS
PARKEREN

KOFFIE STAAT
KLAAR!

WWW.MEERTENSMEUBELEN.NL

