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Met 70 jaar ervaring en meer dan 5000 totaalinrichtingen, kunnen
we ons dé specialist noemen voor het functioneel inrichten

van kleinere ruimtes zoals uw appartement of studio.

Naadloze totaalinrichting

Grootse ideeën
voor kleine ruimtes

Kaaiplaats 1
VEURNE

Slableedstraat 11
VEURNE

Zeelaan 206
KOKSIJDE



Ontdek onze keramische tafels van de beste 
kwaliteit. Kies zelf je maat, vorm en kleur. Met 

of zonder verlengstuk. In- en outdoor! Met 
bijpassende stoelen.

Met onze 3 winkels zijn we dé trendsetters aan de kust. 
We bieden een ruim gamma strak design aan voor de 

liefhebbers van tijdloos modern.

Zo vind je bij ons de beste Italiaanse topkwaliteit! Met behulp van ons 3D-tekenprogramma ontwerpen 
wij het meubel van jouw dromen. Moduleerbaar, op maat en in alle RAL-kleuren

120(180)x80cm
130(190)x80cm
140(200)x80cm

90(130)x90cm
130(190)x90cm
140(200)x90cm
150(210)x90cm
160(220)x90cm
180(260)x90cm
200(280)x90cm
220(300)x90cm

100(145)x100cm
130(190)x100cm
140(200)x100cm
150(210)x100cm
160(220)x100cm
180(260)x100cm
200(280)x100cm
220(300)x100cm
240(300)x100cm

180(160)x110cm
200(280)x110cm
220(300)x110cm
240(300)x110cm

Wandopstelling matte lak B288 CM

€4705 €4235  

Dressoir eik + matte lak massief B224 CM €3245 €2920 

Bergkast B113 x H175 CM €3176 €2860 - Salontafel B113 CM €1530 €1375
Modulair kastensysteem, personaliseer naar hartenwens. 
Wandopstelling B390 CM €4649 €4185

Tafel keramiek Ø110 CM 

€1165 €1050  

Tafel keramiek 120 x 70CM   €995 €895
Optie verlengstuk 50CM   €704 €635  

Stoel   €207
5+1 GRATIS5+1 GRATIS 

Verlengbare tafel keramiek met houten onderstel  180 (260) x 90 CM 

€2226 €1999 - optie verlengstuk 80CM €1134 €1020

Tafel keramiek 180 x 100 CM  €1972 €1775
Optie verlengstuk 80CM  €1011 €910
Optie verlengstuk 100CM  €1152 €1037

Dressoir lak mat 288 CM 

€3780 €3400  

Verlengbare tafel Tafel keramiek 

B200 x 100 CM €2143 €1930

Optie verlengstuk 80 CM 

€1041 €935



Ruime collectie ergonomische design relaxen incl. 3 motoren en ingebouwde batterij. Zithoogte, zitdiepte, rug hoogte, 
lengte voetklep, kleur en poot naar keuze + tal van extra opties zoals opstaphulp; opblaasbaar lendenkussen of 

elektrisch verstelbare hoofdsteun mogelijk. Luxe afwerking en kwaliteit. 

Ook de topmerken ontbreken niet in ons assortiment...

NIEUW IN ONZE TOONZAAL TE VEURNE: ROM 1961. VAN DROOMBANK TOT WERKELIJKHEID! 
ELKE BANK IS UNIEK EN WORDT PER 10 CM VOLGENS UW WENSEN ONTWORPEN.

Hoeksalon met luxe comfort. Visco elastische zitkussens en 
natuurdons in de rugkussens. B326 x L243 CM

€4253 €3405  (maat en prijs zoals gepresenteerd in toonzaal)

MARCHIO ISTITUZIONALE IN NEGATIVO / INSTITUTIONAL BRAND IN NEGATIVE

LIVING YOUR WAY
MARCHIO ISTITUZIONALE IN NEGATIVO / INSTITUTIONAL BRAND IN NEGATIVE

LIVING YOUR WAY

Salon met longchair 280 CM  €2801 €2520
Optie elektrische relaxfunctie  €858 €770 - Optie verstelbare hoofdsteun  €180 €160

Design relax incl 3 motoren  

€3034  €2580  
Design relax leder 3 motoren   

€3103  €2640  
Relax leder 3 motoren   

€2950  €2510  
Optie opstaphulp    

€450  €385  

Design salon met donsvulling in de zitkussens

3.5-zit B214 CM €2228 €1785
2.5-zit B174 CM €2049 €1640
Fauteuil €945 €756 

Salon met verstelbare rug B308 x L157 CM 

€4611 €3690
Lederen 3-zit  €2515 €2010
Optie elektrische relax   €776 €620

NIEUW IN ONZE TOONZAAL TE KOKSIJDE: RELAXSTUDIO





Uiteraard komen ook andere stijlen ruim aan bod 
in onze toonzalen. Voor elk wat wils.

TIMEOUT  
BUSINESS CLASS AT HOME  

TIMEOUT. A PERFECT RELAXING CHAIR by Jahn Aamodt. Conform developes, designs and manufactures armchairs,  

crafted by hand, for timeless contemporary settings in homes and public places. Full function. Distinct design.  conform.se

Buffetkast met Led-verlichting B140 x H214 CM €2410 €2050 - Verlengbare tafel B160 (210) x 105 CM 
€1386 €1245 - Dressoir met Led verlichting B190 x H85 CM €1470 €1325

Compact salon leder Namibo 

2-zit B167 CM €1502 €1275
2.5-zit B184 CM €1706 €1450

Comfortabele fauteuil  €740 €590
Poef  €132 €105

Functionele lederen bijzetzetel die je 
in een handomdraai omtovert tot een 

comfortabele relax  

€2124 €1805
Relax leder zwart met notelaar + poef  

€2738  setprijs €2190
voorraadmodel

Armstoel  €299
5+1 GRATIS5+1 GRATIS

Scandinavische 2-zit 180 CM  €1692 €1355 - Fauteuil €1212 €970

Scandinavisch vakmanschap! Eik of notelaar combineerbaar met tal 
van accentkleuren in krasbestendige materie.

Bergkast met LED verlichting B110 x H135 CM €1959 €1655
Dressoir B176 CM €1789 €1520
Tafel 132 (202) x B86 CM €1449 €1230

Armstoel 
€138

Stoel 5+1 GRATIS5+1 GRATIS 
€289 



En aan ons ruim aanbod van bedzetels...
Verkrijgbaar in leder of stof, met verschillende 

types matrassen en maten, in combinatie 
met relaxfunctie, longchair, hoekelement of 

voetbanken met opbergruimte.

In de loop der jaren zijn wij ons gaan specialiseren in 
plaatsbesparende en functionele meubelen.

Denk daarbij aan 
alle mogelijke 
verlengtafels, 

volledig te 
personaliseren.

Verlengbare tafel rond keramiek 90/135 x 

135 CM  €1905 €1715

Hoeksalon met bed en verstelbare hoofdsteunen B291 x D244 CM - matras B140 CM

€4840 €3875

Bedbank B173 CM met pocketverenmatras B140 CM x D17 CM
€2473 €1830 (voorraadmodel beige)

Bedzetel stof met matras 140 CM + longchair incl. 
opbergkoffer B275 x L151 CM   

€3760 €3010

Bedbank B189 cm incl premium pocketverenmatras H18CM en afritsbare hoes    

€3332 €2835

Bedbank leder  B170 CM   - matras B140 CM

€2870 €2150 (voorraadmodel beige)

Eiken tafel 180 x 100 CM 

€1904 €1715 - Volledige collectie Mobitec ter beschikking

Optie verlengstuk 100 CM 

€1147 €1030



Hierdoor kunnen onze 
interieurspecialisten u vrijblijvend 

en professioneel begeleiden bij 
de totaalinrichting van uw studio, 

appartement of huis.

We hebben toegang tot de meest ruime collectie van 
bedden, boxsprings, matrassen en slaapkamers.

Bedkast B155.5 x H223 x D40 CM incl. lattenbodem 

€2474 €2105 verkrijgbaar elektrisch + klapsofa met longchair

Klapstapelbed B215.5 x D40 x H223 CM incl. 
opbergkast, veiligheidshek en lattenbodems  

€3960 €3165

Stapelbed €876  €790 
excl. lattenbodems en matrassen. 

Optie gigognebed

€344 €310

Stapelbed duo (onderaan 140 CM)  

€1363  €1225

Brugkamer 270 CM   

Vanaf €1999  - Maatwerk mogelijk

Boxpring met opvergvak 90 x 200 CM    

€908 €815 -15% op het volledige gamma

Scandinavisch design boxpring met pocketverenmatras 
incl. 7 ergonomische comfortzones
160/180/200 CM x 200/210 CM 

€2598 actieprijs (nachttafels optioneel)

Stapelbed 3 bedden €1571 €1415
excl lattenbodems en matrassen



Alle prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen. Folder geldigheid van 1 t.e.m. 31 januari 2023. Lichte afwijking van model, maten en constructie voorbehouden. 
Reproductie verboden. Verantwoordelijke uitgever: zie dealer. Gratis drempellevering (excl eventuele verhuislift) vanaf €2500 < 150 km

Kwaliteit, comfort, functionaliteit en een uitstekende service staan bij ons 
centraal aan eerlijke prijzen. Bovendien leveren en monteren wij gratis*!

Keuze uit verschillende hoofdborden, pootjes, stoffen en lederlooks, matrassen en toppers.
Kom proefliggen en personaliseer uw boxspring!

MAATWERK VOOR MIJN THUIS
Personaliseer uw slaapkamer, kastensysteem en slaapcomfort. Wij maken voor u een gratis bestek op. 

VOOR WIE WENST TE GENIETEN VAN EEN 
ONMIDDELLIJK LEVERBAAR MEUBEL AAN EEN 
SCHERPE PRIJS IS ER ONZE OUTLET TE VEURNE, 
KAAIPLAATS. 

Zweefdeurskast B240 x H223 CM  

vanaf  €1579  €1420

Zweefdeurskast B160 x H223   

vanaf €1142   €1028

KORTINGEN 
TOT -70%

€1.699
complete box-

spring incl.
matras


