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TOTAALINRICHTING
VAN DE SLAAPKAMER

Van ontwerp tot droom
slaapkamer op maat

Laat je inspireren door
deze folder en in onze
ruime showroom.

SALONS | RELAXEN | TAPIJTEN | BOXSPRINGS | MATRASSEN
LATTENBODEMS | BEDTEXTIEL | INBOUWKASTEN | DRESSINGS
INLIJSTINGEN | OPHANGSYSTEMEN | ALLE MAATWERK

Kwalitatief
slaapcomfort
Onze grondige kennis en passie
voor het slapen zorgt ervoor dat we
samen op zoek gaan naar de beste
slaapoplossing. Van budgetvriendelijk
tot luxe uitvoering.

Boxspring Focus

Boxspring Metropolitan

vlakke boxspring - inclusief hoofdbord en matras
ook elektrisch verkrijgbaar - afmetingen: 160 / 180

bedbodem, matras en topper zorgen voor een perfecte
ondersteuning - afmetingen: 140 / 160 / 180

vlak vanaf € 2.098 - elektrisch vanaf € 3.798

vlak vanaf € 3.700 - elektrisch vanaf € 5.748

“

Na enkele jaren was onze boxspring aan vervanging toe. Christ
en z’n team hebben ons hierbij
perfect geadviseerd. Met resultaat:
we slapen beter en de rugkwaaltjes verdwenen als sneeuw voor de
zon.”
Familie Vandenberghe
Harelbeke

Een verstoorde nachtrust?
Ontvang gratis persoonlijke feedback over uw slaap.

DOE HIER DE TEST

De slaapkamer op maat
van uw dromen
Een volledig op maat ingerichte slaapkamer moet u ontdekken. Onze showroom is
ingericht met een prachtige modelwoning waardoor u onze maatkasten en materialen
kan zien en voelen. Kom het zelf beleven.

PLAN EEN AFSPRAAK

3 handige tips voor het inrichten
van de slaapkamer
1

Plaatsing van het bed
Een bed staat best in het midden van de kamer. Houd ook voldoende ruimte vrij langs
de randen van het bed zodat u comfortabel in en uit het bed kunnen stappen.

2

Kies voor zachte materialen
De slaapkamer is een plek waar je tot rust komt en heerlijk kan ontspannen. Ga voor
zachte stoffen zoals zijde, fleece of wol.

3

Hou het clean
Zorg ervoor dat er geen kleren op de vloer liggen en dat alles mooi opgeborgen is,
het liefst in afgesloten kasten.

Maatkasten en
dressings
De slaapkamer is een plaats waar
je volledig tot jezelf moet kunnen
komen. Reeds meer dan 35 jaar zijn wij
gespecialiseerd in het inrichten van
slaapkamers, woonkamers, bureau- en
badkamerkasten op maat. Voor elke kast
maken wij het gepaste ontwerp.

Maatwerk volgens uw
wens
Ons team van ervaren interieurvormgevers luistert naar uw
wensen, geeft het project vorm en
tekent het vakkundig uit.
PLAN EEN AFSPRAAK

Wij houden van uitdagingen
Elk project is anders. Wij bouwen creatieve oplossingen voor uw interieur.
Laat u verder inspireren door onze verfijnde realisaties op onze website.

Meer dan 35 jaar
kwaliteit, service & ambacht!

Maatwerk
Werken op maat betekent voor ons niet
enkel de juiste maat nemen. Meubelen
moeten niet alleen geschikt zijn voor de
ruimte waarin ze staan maar ook voor de
mensen die er rond leven, werken of spelen.

Garantie
Door intensieve controles van de geleverde
grondstoffen, de 100% tussen- en eindcontroles en een rode draad van continu
verbeteren doorheen het bedrijf, kan
optimale kwaliteit gewaarborgd worden.

Eigen plaatsingsdienst
Met onze eigen plaatsingsdienst zorgen we
ervoor dat we alles van in het begin tot het
einde zelf uitwerken. Op die manier kunnen
we op elk moment kwaliteitsvol werk
verzekeren.

+ Belgische kwaliteit		

+ Advies op maat

+ Gratis prijsofferte

Kies voor persoonlijk advies
van interieurspecialisten.

“

Christ: “Maatkasten zijn echt volledig
mijn ding. Ik heb 5 jaar lang maatkasten
gemaakt, en dat is pure ambacht.
Je eigen kennis en expertise verder
uitbreiden vinden we zeer belangrijk.”

Mijn passie voor meubels en interieur is altijd al mijn absolute drijfveer geweest. We bieden onze klanten niet alleen kwalitatieve meubelen aan, we bieden net dat tikkeltje meer
met gratis advies op maat en een uitmuntende service na verkoop.”

Christ Verthé

Hoe ziet uw droomslaapkamer eruit?
Bezoek onze volledig ingerichte modelwoning.

PLAN EEN AFSPRAAK

Gentsestraat 46 - 8530 Harelbeke
Tel. 056 72 94 75 | www.verthe-interieurs.be
Neem ook een kijkje op onze Facebookpagina.
Belgisch fabrikaat
1000 m2 toonzaal
Openingsuren: ma. - za.: 10u - 12u en 14u - 18u
gesloten: zon- en feestdagen
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Prijzen onder voorbehoud van vergissingen en uitputting voorraad; BTW inbegrepen. Prijzen enkel geldig op toonzaalmodellen. Onder voorbehoud van vergissingen
van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Lichte afwijking van model, maten, kleuren en constructie voorbehouden. Prijzen tenminste geldig tot
31/03/2022, zolang de voorraad strekt. Uitgebreide info en algemene voorwaarden in de winkel. Reproductie verboden. V.U: Verthé Interieurs

