
VEURNE KOKSIJDE  VEURNE 

SOLDEN

dé specialist in het bemeubelen van appartementen en studio’s

Kaaiplaats 1  Zeelaan 206 Slableedstraat 11



Meubelen Plasman is een 
familiebedrijf waar de  

3de generatie vol jeugdig 
enthousiasme het roer in 

handen heeft.  
Het afschuimen van alle 

toonaangevende nationale 
en internationale beurzen 

laat ons toe steeds de 
laatste trends op de voet 

te volgen.

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

Met of zonder verlengstuk. 
In & outdoor! Met bijpassende stoelen.

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

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

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!

SOLDEN

Stoel met 
afneembare hoes

€ 675
5+1 gratis

Verlengbare 
tafel keramiek 

200 (280) x 100 CM 
€ 2.724 € 2.450

Stoel €210 5 + 1 gratis

Verlengbare tafel keramiek  
180 (260) x 100 CM 

€2.575 €2320

Wandopstelling 
matte lak 288 CM 
€4.122 €3.710

Dressoir lak mat 288 CM €3.345 €3.010

Tv-wand, matte lak + 
keramiek B 288 CM 

€5.518 €4.965

Tafel keramiek Ø110 CM 
€945 €850

Tafel Vast
180 x 90 CM

€1590  €1430

Stoel €227
 5 + 1 gratis

Fauteuil met  
afneembare hoes  
+ draaivoet €650 
 5 + 1 gratis

Barstoel €225 €199

Stoel €227 
5 + 1 gratis

Stoel €210 
 5 + 1 gratis

Dressoir 240 CM  
Melaminie + fineer  

€2150 €1935



Ontdek eveneens een ruime collectie functionele salons. Stof of leder. Manueel of elektrisch. 
Grote of kleine formaten. Tal van combinatiemogelijkheden en opstellingen

Ruime collectie ergonomische design relaxen in leder. Inclusief 3 motoren en ingebouwde batterij. 
Luxe afwerking en topkwaliteit. Ergonomie, kleur en poot naar keuze, 
extra opties, zoals opstaphulp en opblaasbare lendenkussen mogelijk

Relax leder 3 motoren €2813 €2390
Optie opstaphulp €430 €365 Design relax leder 3 motoren 

€3034 €2730

Salon B256 CM in stof  €2546 €2035
Optie elektrische relax €780 €625

Salon B280 x L151 CM €2367 €1895 
Hoofdsteun €121 €95

Salon met verstelbare rug B308 x L157 CM 
€4096 €3275

Lederen 3-zit €2282 €1825
Optie elektrische relax €650 €520

Design salon met donsvulling in de zitkussens 3.5-zit B214 CM €1958 €1565
2.5-zit B174 CM €1801 €1440      Fauteuil €878 €705

Relax leder incl 3 motoren
€3137 €2665

Relax leder
incl 3 motoren

 €3137 €2665

SOLDEN



Uiteraard komen ook andere stijlen 
ruim aan bod in onze toonzalen.

Voor elk wat wils

Scandinavische 2-zit B180 CM 
€1488 €1190

Relax leder met notelaar
€2013 €1710 

Poef
€520 €440

€250
5 + 1 gratis

€364
5 + 1 gratis Stoel leder €196 

5 + 1 gratis

Fauteuil 
€661 €530

Bed 160/180/200 x 200/210 CM
ACTIEPRIJS €2298 incl matras

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

Bergkast met LED verlichting B91 x H204 CM €2234 €1899
Dressoir B233 CM €2184 €1855

Dressoir eik massief B224 CM €2567 €2310
Bergkast B113 x H175 CM €2523 €2270
Salontafel B113 CM €1374 €1235

Salon leder 3-zit B202 €1976 €1680 
en 2-zit B162 CM €1733 €1475
Optie elektrische relax €495 €420

5 + 1 gratis
Stoel €180

Armstoel €220

Buff etkast met Led-verlichting 
B140 x H214 CM €2013 €1810

Dressoir met Led verlichting 
B190 x H85 CM €1254 €1130

Verlengbare tafel 
B160 (210) x 105 CM 

€1386 €1245

Tafel 132 
(202) x B86 CM 
€1349 €1145



in veel
stof- en

ledersoorten
breedte
188 cm

in vele
elementen
leverbaar

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit
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goede kwaliteit

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen
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losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

D E S I G N TA F E L “ TO R A N O” 

Blad in gelakt notenfi neer met zwart metalen onderstel 240 x 110 cm 1299,- 1199,- (afgebeeld)
In verschillende afmetingen verkrijgbaar. Ook verkrijgbaar als uitschuiftafel. Al vanaf 999,- 899,-

240 x 110 cm 

1299,-

1199,-

230 cm breed

1199,-

1099,-
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D E S I G N S O FA “ F I S K A R D O”

2,5-Zits in stof vanaf 1049,- 949,-   |   In stof Monta (GR. 2) met designpoot   1259,- 1159,- (afgebeeld)

Optioneel: pocketvering en streepstiksel in rug

“ A R T E L L A ”

199,-  179,-
––––––––––––––––––––––––––––

• Microleder Corsica 
• Onderstel in zwart metaal

199,-  179,-
––––––––––––––––––––––––––––

• Voorraadcombinatie in stof Lady  
of microvezelstof Pala  
• Keuze uit 4 onderstellen 

D E S I G N S TO E L “J U N E ”
_________________________

Voorraadcombinatie in 3 kleuren

met zwart metalen onderstel

249,-

229,-S
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D E S I G N S O FA “ F I S K A R D O”
_________________________

2,5-Zits in stof vanaf

1049,-

949,-
optie: designpoot

S
O
L
D
E
N

“ N O A H ”“ N O V A L I ”

129,-  119,-
––––––––––––––––––––––––––––

• Stof Vito, rug in stof Karese 
•  Microvezelstof Secilia 

• Onderstel in zwart metaal

SO
LD
EN

“ M A C ”

169,-  149,-
––––––––––––––––––––––––––––

• Stof Vito  of  microvezelstof Rocky  
• Onderstel in zwart metaal 

• Met lederen handgreep

SO
LD
EN

SO
LD
EN

SO
LD
EN
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Als jongste in rij hebben wij onze conceptstore 
 met diens betaalbaar design

BLIJFT OPEN TIJDENS
DE VOLLEDIGE DUUR

VAN DE WERKEN.



En aan ons ruim aanbod van bedzetels….Verkrijgbaar in leder of 
stof, met verschillende types matrassen en groottes,  in combinatie 

met relaxfunctie, longchair, hoekelement of voetbanken met 
opbergruimte

Denk daarbij aan alle 
mogelijke verlengtafels,

volledig te 
personaliseren…

Dit jaar blazen wij 68 kaarsjes uit. 
Dit vertaalt zich in 68 jaar ervaring. 

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

functionele meubelen.

Sofa met longchair 236 x 235 CM (toonzaal Koksijde) 
incl. loungefunctie en opbergkoff er in terminal €2.530 €2.025 

Hoofdsteun €156 €125

Tafel keramiek 
200 x 100 CM 

€1833 €1.650

optie 
verlengstuk 80 CM 

€891 €800

Eiken tafel 180 x 100 CM  €1784 €1605
optie verlengstuk 100 CM €1050 €945

Bedbank leder  B170 CM 
€2572 €1930
(voorraadmodel)

Volledig te personaliseren bedbank
met verstelbare hoofdsteunen B188 CM 

€1597   €2075

Bedbank B189 cm 
incl matras met 

premium comfort 
natuurlatex H18 CM 

€3324 €2660

Bedzetel stof met matras 140 CM + longchair 
incl opbergkoff er B275 x L151 CM

€4172 €3335

Bedbank 176 CM met pocketverenmatras 17CM
€2035 €1525 (voorraadmodel)

Verlengbare tafel 
90/135 x 135 CM
€1775 €1595



MAATWERK VOOR MIJN THUIS.

CONCEPT ME KASTSELECTIE

De innovatieve deur met opbergvakken combineert een uniek ontwerp met 
intelligente functionaliteit.

Hoekcombinatie met draaideuren  Hoekcombinatie met 
draai- en zweefdeuren

Draaideurkasten en zweefdeurkasten  
Onbegrensd planbaar 

Kasten

Varianten voor nachtkastjes en hoofdeinden

Commodes
In 6 breedten 
(50, 80, 100, 120, 150, 160 cm) 
en 3 hoogten (80, 100, 106 cm).

Poolwit Terra mat Macadamia
notenboom imit.

Eiken imit.
dark chocolate

Riviera eiken imit.Zijdegrijs Platina eiken imit.

Romp en front

Kristallen spiegelFangoglas Grijs-spiegelGlas zijdegrijs Witglas Glas zijdegrijs 
mat

Witglas mat

 Glazen fronten

Hoogglans
magnolia

Hoogglans wit

Ristretto noten-
boom imit.

Fronten in hoogglans

Decorfront*

Stof Amaro grijsImitatieleer
wit

Imitatieleer
fango

Imitatieleer
zijdegrijs

Gestoffeerde rugleuningen

Hoogglans
magnolia

Alu-mat Chroom Hoogglans wit

Extra contrastkleuren voor het bed0 * Bovenste stand van de drager voor Bovenste stand van de drager voor 
de lattenbodem op 32 cmde lattenbodem op 32 cm

+ hoogte lattenbodem van 7 cmhoogte lattenbodem van 7 cm
+ matrashoogte van 25 cmmatrashoogte van 25 cm
= lig- en zithoogte van 64 cm= lig- en zithoogte van 64 cm

concept me 500  concept me 500  in comfort-hoogte*in comfort-hoogte*in comfort-hoogte*

XXX,-

concept me 310concept me 310

concept me 200
Draaideurkast B 250 x H 223 // Romp: Poolwit // 

Front: Poolwit/ Zijdegrijs 

concept me 200

concept me 320

*Alleen voor kastfronten 
en houten rugleuningen

met optionele verlichting

85 cm85 cm85 cm

CONCEPT ME ACCESSOIRES

concept me 300 concept me 100

concept me 210concept me 210

7 ROMPDECORS // 17 FRONTDECORS  // 4 KLEUREN VOOR DE BEKLEDING

Ligvlakte:
Breedte 90/100/120/140/160/180/200 cmBreedte 90/100/120/140/160/180/200 cmBreedte 90/100/120/140/160/180/200 cm
Lengte 190/200/210/220 cmLengte 190/200/210/220 cm

Afstandslijstje met 2 USB ports

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

Hierdoor kunnen onze 
interieurspecialisten u vrijblijvend 

en professioneel begeleiden bij 
de totaalinrichting van uw studio, 

appartement of huis.

SOLDEN

Bedkast 140CM incl. lattenbodem €2.052 €1.850 
verkrijgbaar elektrisch - Klapsofa met longchair €2.390 €2.150

Klapstapelbed 
incl. opbergkast, 
veiligheidshek en 
lattenbodems 
€2.931 €2.640

Brugkamer 270 CM 
vanaf €2.299

Zweefdeurkast 
B200 x H223 CM 

vanaf €1.097

Zweefdeurskast 
B240 x H223 CM 
vanaf €1.383

Stapelbed 3 bedden 
€1360 €1225
excl lattenbodems 
en matrassen

Stapelbed duo 
(onderaan 140 CM) 
€1179 €1060 

Stapelbed 
€758 €680 
excl. lattenbodems 
en matrassen. 

Optie gigognebed 
€298 €270



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

Overtuigd? Kom langs in 1 van onze toonzalen waar onze enthousiast team van 
interieurspecialisten jullie verder te woord staat.

We hebben 
toegang tot 
de meest 

brede 
collectie van 

bedden, 
boxprings, 

matrassen en 
slaapkamers!

Storage box 140 x 200 CM side of front 
€1680 €1510 – excl matras en hoofdbord

-15 % op de volledige collectie

€1.699
inclusief

BEDLINNEN
donsdeken, 2 kussens,

2 kussenslopen, 
dekbedovertrek 

+ hoeslaken

Keuze uit verschillende hoofdborden, pootjes, stoff en en lederlooks, matrassen en toppers.
Kom proef liggen en personaliseer uw boxspring!

Boxspringcombinatie Florence.
Keuze uit verschillende hoofdborden en poten. Incl. pocketverenmatras 

7 ergonomische comfortzones. Afneembare hoes, anti-allergisch, wasbaar tot 60°. 
Stoff ering: stof of lederlook. Maten boxspring: 140/160/180 x 200/210cm

KOKSIJDE, Zeelaan 206
VEURNE, Kaaiplaats 1

  VEURNE, Slableedstraat 11

info@meubelenplasman.be - T 058 51 29 24
www.meubelenplasman.be

Bezoek onze 
EXTRA OUTLET 

TE VEURNE, 
Kaaiplaats 1

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen. Folder geldigheid van 1 januari 2022 tem 31 januari 2022. Lichte afwijking van model, maten en constructie voorbehouden. 
Reproductie verboden. Verantwoordelijke uitgever: zie dealer. Gratis levering (excl. verhuislift indien nodig) en *montage vanaf € 500 < 50 km en vanaf € 2.000 < 150 km.

BLIJFT OPEN TIJDENS
DE VOLLEDIGE DUUR

VAN DE WERKEN.


