
SOLDEN
20% tot 50% korting op
toonzaalmodellen!

Kortingen waar je helemaal
ondersteboven van wordt.

1 JULI - 31 JULI 2022

Meer dan 35 jaar kwaliteit en service!

SALONS  |  RELAXEN  |  TAPIJTEN  |  BOXSPRINGS  |  MATRASSEN
LATTENBODEMS  |  BEDTEXTIEL  |  INBOUWKASTEN  |  DRESSINGS

INLIJSTINGEN  |  OPHANGSYSTEMEN  |  ALLE MAATWERK

35
JAAR



Ervaar het ultieme zitcomfort
bij Verthe Interieurs.

Wij geven u de beste tips, zodat u een zetel kiest die 
100% past bij u en uw interieur. Diverse modellen
zijn op maat verkrijgbaar en ook de hardheid van de
zitting kan aangepast worden.

SOLDEN

SALONS

Salon Lipari

Hoeksalon met slaapbank - ook zonder slaapbank verkrijgbaar
bekleding: stof of leder

Toonzaalmodel nu € 3.118  (adviesprijs € 3.898)

2-zit vast en 3-zit met 2 elektische relaxen - bekleding: leder

Toonzaalmodel nu € 3.855  (adviesprijs € 5.508)

20% tot 50% korting op toonzaalmodellen
Kom langs in onze toonzaal en laat je inspireren.

PLAN EEN AFSPRAAK

Salon Eclettico Salon Palmer

2-zit vast en 3-zit met elektische relax en hoofdsteun - bekleding: leder

Toonzaalmodel nu € 3.627  (adviesprijs € 6.625)

https://outlook.office365.com/owa/calendar/VertheInterieurs@Verthe-Interieurs.be/bookings/


Benieuwd naar meer solden?
Kom langs in onze toonzaal en laat je inspireren.

PLAN EEN AFSPRAAK

Wilt u echt ontspannen in de
meest pure zin van het woord?

Kies dan voor de unieke relaxsystemen van Verthe Interieurs.
Een goed relaxsysteem zorgt voor een geperfectioneerde 
zithouding met steun in zowel de onderrug als de nek.

RELAXEN

Relaxen
Zowel onze salons als onze 
relaxen worden vervaardigd 
uit de beste leder- en 
stofsoorten.

Relax Porto

elektrisch - 1 motorig
bekleding: leder

Nu € 1.690

Relax Limbo | manuele relax
bekleding: leder

Nu € 1.290

Hoe kies ik een goede relax?

4 handige tips

Zorg dat de neksteun perfect 
past met je hoofd.

Ook een goede ondersteuning 
tot aan de hiel van je voet is zeer belang-
rijk.

Bij een achteroverliggende houding moet 
je lichaam ondersteund blijven.

Voeten moeten altijd hoger liggen dan de 
heupzone voor een goede bloedsomloop.
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Relax Opera

elektrisch - 2 motorig
verstelbare hoofdsteun

Nu € 1.690

https://outlook.office365.com/owa/calendar/VertheInterieurs@Verthe-Interieurs.be/bookings/


Na enkele jaren was onze box-
spring aan vervanging toe. Christ 
en z’n team hebben ons hierbij 
perfect geadviseerd. Met resul-
taat: we slapen beter en de rug-
kwaaltjes verdwenen als sneeuw 
voor de zon.”

Familie Vandenberghe
Harelbeke

“

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

DOE DE SLAAPTEST

Beleef het beste slaapcomfort
voor een zalige nachtrust.

Een gezonde nachtrust heeft een positief effect op
ons dagelijks functioneren. Onze grondige kennis en
passie voor het slapen zorgt ervoor dat we samen op
zoek gaan naar de beste slaapoplossing.

SLAAPCOMFORT

SOLDEN

Alle slaapcomfort 20% tot 50% korting op
toonzaalmodellen.

Promo boxspring

Promo boxspring

Elektrische boxspring met hoofdbord en matras

Nu € 2.835  (adviesprijs € 3.335)

Vlakke boxspring met hoofdbord en matras - 160/180 - bekleding: stof

Nu € 1.890  (adviesprijs € 2.390)

https://verthe-interieurs.be/producten/slaaptest/


ERTHE
INTERIEURS & INLIJSTATELIER

SALONS  |  RELAXEN  |  TAPIJTEN  |  BOXSPRINGS  |  MATRASSEN
LATTENBODEMS  |  BEDTEXTIEL  |  INBOUWKASTEN  |  DRESSINGS

INLIJSTINGEN  |  OPHANGSYSTEMEN  |  ALLE MAATWERK

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 31/07/2022, zolang de voorraad 
strekt. Uitgebreide info en algemene voorwaarden in de winkel. Reproductie verboden. V.U: Verthé Interieurs

Gentsestraat 46 - 8530 Harelbeke
Tel. 056 72 94 75 | www.verthe-interieurs.be
Neem ook een kijkje op onze Facebookpagina.

1000 m2 toonzaal          Belgisch fabrikaat
Openingsuren: ma. - za.: 10u - 12u en 14u - 18u
gesloten: zon- en feestdagen

“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

Benieuwd naar onze solden?
Kom langs in onze toonzaal en laat je inspireren.

PLAN EEN AFSPRAAK

Kies voor persoonlijk advies
van ervaren interieurspecialisten.

35
JAAR

https://www.verthe-interieurs.be
https://outlook.office365.com/owa/calendar/VertheInterieurs@Verthe-Interieurs.be/bookings/

