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De koffie staat klaar! 
Bij Meertens Meubelen in Veendam
Meertens Meubelen is, met 8000 m2 winkeloppervlakte, een van de grootste 
meubelzaken van het Noorden.

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. 

Meertens Tapijthuis heeft zijn collectie PVC- 
en laminaatvloeren uitgebreid. Kom gerust 
langs en laat u verwonderen door onze 
collectie. Onze vloerenspecialisten helpen u 
graag.

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
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ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE • ACTIE

“Fantastisch zitten 
op maat”

FAUTEUIL 439.439.0000    

3+2-ZITS 1.599.1.599.0000

Van 499.00

Van 1.866.00

ZARA het beste bankstel van 2022!

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.DE VLOERENSPECIALIST  

VAN HET NOORDEN
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HOMESTYLE 3+2-ZITS

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. 

HOMESTYLE 3+2-ZITS

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
 Van 2.085.00

1.850.1.850.0000

FAUTEUIL
   Van 539.00

475.475.0000

In stof

In torro-leer
 “Heerlijk
soepel leer”

2.499.2.499.0000

1.999.1.999.0000

3+2-zits in leder van 2.944.00

3+2-zits in stof van 2.265.00 voor

Bij deze prachtige Super bank kunt u kiezen
uit twee zithoogtes en twee zitdieptes.
Bovendien heeft u de keuze uit binnenvering
en koudschuim voor dezelfde prijs.   
 
De Super heeft ook een geïntegreerde hoofdsteun, 
voor nét even dat extra stukje comfort in de rug. 

  2,5+1+1 
  Normaal 2.479.00

2.150.2.150.0000
SUPER ZITTEN OP SUPER BANK

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!

  3+1+1 
  Normaal 2.171.00

1.845.1.845.0000
3+1+1  AMRUM



MEERTENS MEUBELEN EN TAPIJTHUIS

8000 m2 winkeloppervlakte  |  3

AXA Eetkamerstoel

 € 143.00

Shelton Eetkamerstoel

 € 124.00

Splash Eetkamerstoel

 € 126.00

Scarlet
Ovale eettafel 
in diverse maten

vanaf 
€ 828.00

Carma
Eettafel in 
diverse maten

vanaf 
€ 799.00

MAXFURN
STOELEN

Natural Life is de nieuwe vloer van Dersimo. Met als slogan ‘The Summit in Floors’ lanceren wij 
met dit merk een collectie next level PVC click vloeren. Een collectie waarbij gestreefd is naar 
het hoogst haalbare, niet alleen in kwaliteit maar ook in uitstraling. De collectie Natural Life PVC 
vloeren onderscheidt zich door vele punten waaronder; ftalaat vrij, ultra sterk, geproduceerd in 
Europa, geschikt voor vloerverwarming + vloerkoeling, waterbestendig en voorzien van een HDF 
laag en een kurken onderlaag, dus ook over een bestaande vloer heen te leggen. Daarnaast heeft 
deze vloer een ultra matte uitstraling en daarmee een natuurlijke look die niet van echt hout en 
natuursteen is te onderscheiden.

De collectie zelf is opgebouwd uit 16 
verschillende hout- en natuursteen dessins, 
waarbij een viertal dessins in zowel plank, 
als visgraat te verkrijgen zijn en 8 dessins in 
de extra lange plankmaat van 181,5 cm. De 
4 natuursteen dessins maken deze collectie 
compleet. De veerkrachtige kurklaag zorgt voor 
een vermindering van contactgeluid tot 16dB en 
tevens zorgt de opbouw van de plank er voor 
dat het maatvast is in lengte en breedte en niet 
beïnvloedbaar door warmte van zonlicht.

Meertens Tapijthuis heeft een grote collectie 
pvc vloeren. Alle pvc vloeren worden bij u 
thuis professioneel ingemeten en gelegd door 
onze stoffeerders. Onze vloerspecialisten staan 
u graag bij met deskundig advies en met een 
vrijblijvende persoonlijke offerte.

NIEUW BIJ MEERTENS TAPIJTHUIS: 
NATURAL LIFE
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TIP van Rolf
“Doordat de woonprogramma’s Industry, Milanello en Newcastle bestaan uit 
kras- en slijtvaste meubelen, zijn deze woonprogramma’s zeer geschikt voor 
mensen met huisdieren en/of (klein)kinderen.”

INDUSTRY

NEWCASTLE 

MILANELLO
▲ 

 Industry buffetkast
210x160x50
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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

•   Hogere bacteriële resistentie  

i.v.m. oppervlakte beharsing

•   Longlife deurscharnieren 

 en softclose lades 

€ 680.00 € 834.00

€ 2.286.00

▲ Newcastle TV-kast groot
180x50x45

►
Newcastle
vitrinekast

180x200x45

 ◄ 
Newcastle
meidenkast
126x150x45

▲ 
 Novac eetkamertafel  
In vele maten
Prijs vanaf:

748.00

489.00

▲ Rutger
groot salon

tafel set
Groot: 86x67x50 /
Midden: 71x52x43

€ 1.142.00

 ◄
Newcastle
vitrinekast
73x200x45

€ 1.208.00

► 
  Newcastle 

dressoir
180x85x45

€ 1.142.00

2.229.00

▲ 
 Industry buffetkast

210x160x50

► 
 Industry 
bergkast  

107x185x50

1.215.00

 ◄
Industry
TV-kast groot
160x63x50

570.00

898.00

►
Industry

salontafel
135x40x67

570.00

1.305.00

 ▲ Industry dressoir groot  
208x85x50

▲ Milanello dressoir klein
212x80x4

1.067.00

715.00

► 
  Milanello 

wandkast
73x200x45

878.00

▲ Milanello TV-kast midden
159x50x45

 ◄
Milanello
wandkast
138x200x45

1.450.00

 ▲ Newcastle eetkamertafel
In vele maten

Prijs vanaf:

€ 869.00

▲ Newcastle salontafel
135x40x67
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TIP van Rolf
“Ultiem relaxen op maat, dat kan bij Meertens.

Onze relaxfauteuil-specialisten staan graag voor u klaar.”

Heerlijk ontspannen relaxen
met Hukla
De nieuwste stoelen met Hukla zitten heerlijk. Een perfecte  
pasvorm voor iedere rug. De fauteuils zijn verkrijgbaar in small,  
medium en large. U heeft keuze uit onder andere 6 pootvarianten,  
3 armleuningen, motorische hoofdsteunverstelling, accu, zit- en  
rugverwarming. Super luxe op maat relaxen. 

NU MET 15% KORTING!

Relaxstoel in Torro leer van 2.451.00 voor

2.080.2.080.0000

De nieuwste Hukla collectie
Heerlijk relaxed zitten met de Hukla fauteuil HU-ER18003. Deze 
fauteuil kan in de maten small, medium en large. Zo kan iedereen  
op maat zitten. Deze prachtige fauteuil is in meer dan 250 soorten 
stof of leer mogelijk. Het bijzondere van deze relaxfauteuil is de  
in hoogte verstelbare hoofdsteun. Zo kunt u de hoofdsteun zo  
neerzetten dat u lekker relaxed in uw fauteuil zit.

 

NU MET 15% KORTING!

Relaxstoel in Torro leer van 1.751.00 voor

1.480.1.480.0000

 Met verstelbare
hoofdsteun!

Relax polipol
Prachtige relaxfauteuil in moderne stoffen. 
Verkrijgbaar in de maten small, medium en large. 
 

NU MET 15% KORTING!

Ultiem relaxen van 1.272.00 voor

1.080.1.080.0000
Met metalen arm van 1.479.00 voor

1.260.1.260.0000

 Met verstelbare
hoofdsteun!
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Elektrisch in leder van € 2.218.00 

NU € 1.885.00

NU 

15% 

KORTING

NU 

15% 
KORTING OP ALLE
TWICE MODELLEN

Twice: misschien wel het beste relaxsysteem ter wereld! 

TWICE RELAXFAUTEUIL IN STOF
 

VANAF € 2.946.00

TWICE RELAXFAUTEUIL IN LEER
 

VANAF € 3.041.00

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 relaxfauteuil worden standaard geleverd in de maat medium, maar zijn 
er 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.

Chill-line biedt eigentijdse meubelen passend bij 
elk interieur. Wij bieden een uitgebreid aanbod 
van stoere relaxfauteuils. Wat maakt het Chill Line 
bijzonder? Chill Line is bijzonder omdat bijna alles 
mogelijk is. Zowel in stof of leer, als in de bies, 
breedte of lengte, alles is aanpasbaar. Een unieke 
fauteuil geheel afgestemd naar uw wensen.

NU € 2.504.00 NU € 2.588.00

ONTDEK ONZE 
CHILL-LINE COLLECTIE



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!

HOEKBANK
ROBIN 
DEZE HOEKBANK HEEFT EEN
ZEER COMFORTABELE ZIT,
DOOR DE SPECIALE LATEX-
VULLING IN DE ZITTING.

BANK HET ANKER STERLING

Prijs hoekbank in het microleder
2.827.00 nu voor

2.399.00

NU 

15% 

KORTING

HUKLA ROVIGO

NU 

15% 

KORTING

3+2-zits in leder 
Vanaf € 4.578.00 

NU € 3.899.00

Relaxfauteuil in leder 
Vanaf € 1.670.00 

NU € 1.399.00

De banken van het Duitse topmerk Hukla (bekend van de relaxfauteuils) hebben een subliem 
zitcomfort, doordat de zitting bestaat uit speciale doorgeschuimde binnenvering. Dit speciale 
vormschuim past zich volledig aan, aan uw lichaamscontouren.

NU 

15% 

KORTING

VAN €  1.731.00

NU VOOR €  1.471.00


