
VAN 1/9 TOT 30/9

BRADERIE
OPENDEUR
Ontdek onze acties

Meer dan 35 jaar kwaliteit en service!
SALONS  |  RELAXEN  |  TAPIJTEN  |  BOXSPRINGS  |  MATRASSEN

LATTENBODEMS  |  BEDTEXTIEL  |  INBOUWKASTEN  |  DRESSINGS
INLIJSTINGEN  |  OPHANGSYSTEMEN  |  ALLE MAATWERK

OPEN OP ZON. 18/9 & 25/9 VAN 10U TOT 18U

Op Renovatiezondag 25 september
zijn wij open van 10u tot 18u

TROTSE PARTNER VAN



Ervaar het ultieme zitcomfort
bij Verthe Interieurs.

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

SALONS

Salon Vulcano

hoeksalon met slaapbank - bekleding: stof of leder

adviesprijs € 3.898  |  3-zit en 2-zit in stof vanaf € 3.267

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

adviesprijs € 4.525  |  3-zit en 2-zit in stof vanaf € 2.576

Salon Eclettico Salon Palmer

2-zit en 3-zit vast - bekleding: leder

adviesprijs € 4.364

ACTIE

GRATIS*

RELAX
T.W.V. € 650 

Handgemaakte topkwaliteit!

Las Salotti staat voor de perfecte combinatie tussen 
stijl en kwaliteit. Moderne lijnen, zorg-vuldig gese-
lecteerde materialen en handge-maakte details. Las 
Salotti is pure luxe voor iedereen die houdt van een 
stijlvol interieur.

PLAN EEN AFSPRAAKBRADERIEACTIE
GRATIS* RELAX T.W.V. € 650 
* Actie geldig bij aankoop van een 5-zit salon met
  minstens 1 elektrische relax

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


Wil je 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 Rubicon

elektrisch - 2 motorig

stof: € 2.163
leder: € 2.940

Relax Limbo | manuele relax
bekleding: stof of leder

Vanaf € 1.295

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 Frank

elektrisch - 3 motorig
verstelbare hoofdsteun

stof: € 1.350
leder: € 1.695

ACTIE

GRATIS*

BATTERIJ
T.W.V. € 300

PLAN EEN AFSPRAAKBRADERIEACTIE GRATIS* BATTERIJ T.W.V. € 300 
* Actie geldig bij aankoop van een elektrische relax.

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 je 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

Promo boxspring

Tip van
Verthe

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

Nu € 1.890  (adviesprijs € 2.390)

Promo boxspring

Elektrische boxspring met hoofdbord en matras

Nu € 2.835  (adviesprijs € 3.335)

ACTIE

20%
KORTING

Vervang je matras om de 10 jaar voor
een optimale ondersteuning en hygiëne.

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


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

DOE DE SLAAPTEST

3 handige tips voor het inrichten
van de slaapkamer
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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.

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.

Hou het clean

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

Nachtrust op maat  Natuurlijke materialen  Uitstekende kwaliteit+ + +

Treca brengt kwaliteit, design en comfort tezamen in één slaapsysteem.
Met meer dan 80 jaar ervaring heeft Treca een plaats verworven in het

hoogste segment slaapsystemen. Treca: dat is een perfect uitgebalanceerde
verhouding tussen boxspring, matras en topmatras en absolute perfectie

op het vlak van ondersteuning en comfort.

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


Kies de kast die bij je past.

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.

KASTEN OP MAAT

Maatwerk volgens jouw 
wensen en behoeften

Ons team van ervaren interieurvorm- 
gevers luistert naar jouw wensen, geeft het 
project vorm en tekent het vakkundig uit. 
Elk project is anders. Wij bouwen creatieve 
oplossingen voor je interieur.

GRATIS PRIJSOFFERTE

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


Met een tapijt til je de gezellig-
heid naar een hoger niveau
Tapijten zorgen meteen voor een gezellige sfeer in huis.
Ze zijn niet alleen lekker warm aan je voeten, ze zorgen
ook voor een knusse uitstraling.

TAPIJTEN

Bedtextiel
donsdekens - dekbedden - matrasbeschermers - hoofdkussens

Verschillende maten verkrijgbaar.

Ontdek de volledige collectie tapijten in onze showroom.

Onze tapijten zijn 
verkrijgbaar in verschillende 
texturen, kleuren en dessins 
zodat je het prachtig kan 
laten harmoniëren met uw 
behang, overgordijnen en 
muurverfkleuren.



Jouw mooiste
herinneringen ingelijst.

Wij zijn gespecialiseerd in het inlijsten van geboorte-, 
communie- en huwelijks foto’s, kant/handwerk, litho’s, 
canvas, t-shirts, spiegels, en nog zoveel meer.

INLIJSTINGEN

Laat je professioneel
begeleiden

Wens je graag een werk laten inlijsten? Kom 
dan zeker eens langs in onze toonzaal, we 
helpen je met plezier verder.

PLAN EEN AFSPRAAK

Ophangsystemen

Inlijstatelier Verthe biedt een uitgebreid gam-
ma aan ophangsystemen waarmee je jouw 
schilderijen, fotolijsten, kunst, spiegels en vele 
andere soorten wanddecoratie flexibel, een-
voudig en snel kan ophangen.

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


“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

Kies voor persoonlijk advies
van ervaren interieurspecialisten.

35
JAAR

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.

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 eind-
controles en een rode draad van continu 
verbeteren doorheen het bedrijf, kan opti-
male kwaliteit gewaarborgd worden.



Totaalinrichting
van je slaapkamer

Totaalinrichting
van je woning

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 30/09/2022, 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. - zat. : 10u - 12u en 14u - 18u
gesloten : zon- en feestdagen
Ook open op zon. 18/9 en 25/9 van 10u tot 18u

BRADERIE OPENDEURDAGEN OP ZATERDAG 17/9
EN ZONDAG 18/9 VAN 10U TOT 18U

Verthe Interieurs is trotse
partner van Renovatiezondag
Op zondag 25 september zetten we onze expertise
extra in de kijker. De showroom is die dag open van
10u tot 18u. Kom dus zeker eens langs en ontdek onze
modelwoning vol inspiratie.

zondag
renovatie

Bezoek onze
modelwoning


