ERTHE
INTERIEURS & INLIJSTATELIER

TOTAALINRICHTING
VAN JE INTERIEUR

Van ontwerp tot droom
interieur op maat

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

KASTEN OP MAAT VOOR:
WOONKAMER | SLAAPKAMER | BERGING | BUREAU | ZOLDERKAMER
KINDERKAMER | WASPLAATS | OVERLOOP | SCHUIFDEUREN | DRAAIDEUREN

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
jouw wens
Ons team van ervaren interieurvormgevers luistert naar jouw
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 jouw interieur.
Laat je 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 Rik, Sander en mezelf 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 jouw droominterieur eruit?

Bezoek onze volledig ingegerichte modelwoning.

PLAN EEN AFSPRAAK

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

ERTHE
INTERIEURS & INLIJSTATELIER

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

