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Door creativiteit en expertise brengen wij ideeën en dromen tot leven in ons prachtig 
meubelaanbod.

België staat wereldwijd bekend vanwege talrijke exquisiete zaken: van diamanten, wafels, bier 
en frietjes tot de beste chocolade van deze planeet. We hebben een rijke cultuur en een breed 
artistiek erfgoed. Met onze centrale ligging bevinden we ons op het vlak van internationale 
handel in de frontlinie van het moderne Europa en staan we gekend als innovatieve pioniers op 
zeer uiteenlopende markten. Onze meubelindustrie reflecteert al deze waarden. Het is dan ook 
geen verrassing dat de Belgische meubelsector dermate hoge exportcijfers weet te bereiken, met 
professionele klanten in Europa en ver daarbuiten.

Er zijn veel redenen om te kiezen voor Belgisch meubilair. We zijn trots op onze inspirerende en 
creatieve ontwerpers, net als op de gespecialiseerde vakmensen die al deze ontwerpen en visies 
weten te realiseren. De materialen en productietechnieken die we gebruiken behoren dan ook 
tot de meest vooruitstrevende ter wereld. Binnen de Belgische industrie wordt gewerkt aan zowel 
handgemaakte items als aan seriematige fabrieksproductie met state-of-the-art technieken én 
kwaliteitsniveaus. Het is indrukwekkend hoe uiteenlopend onze collecties zijn: van tijdloos en 
klassiek tot modern en artistiek.

Het blijft bij onze Belgische bedrijven niet enkel bij het vervaardigen van kwaliteitsproducten, wij 
streven er dagelijks naar om flexibele en consistente partners te zijn, met eersteklas service en 
betrouwbare logistieke support voor onze klanten waar dan ook ter wereld.

Dit jaar hebben we onze Belgische meubelbijbel weer verder uitgebreid en onderverdeeld in zes 
categorieën: design, populair meubilair, slaapcomfort, kantoorinrichting, healthcare en de mooie 
maatwerkgroep met onder andere keuken- en badkamermeubilair.

Zo vindt u snel de juiste fabrikant die het meest relevant is voor het type meubel en de stijl waar u 
naar op zoek bent. Alle soorten meubels kunt u vinden in deze exportgids. Er is een ongeëvenaarde 
selectie te maken in elke prijsrange en categorie van meubels, gaande van design tot populair, van 
binnen tot buiten of van zit-, lounge- tot zelfs kindermeubilair. Of u nu zoekt naar meubels voor in 
een huiselijke setting, een commerciële of in een publieke ruimte, we zijn ervan overtuigd dat u een 
geschikte partner kunt vinden die aan al uw eisen voldoet.

Bedankt dat u zowel de goede smaak als de commerciële feeling hebt om te kiezen voor een 
partnerschap met de Belgische meubelindustrie.

Kevin Snyders 
BelgoFurn / Fedustria
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DE EIKEN ZETEL NV 
AVANTI BY DEZ
Mandeweekgsen 76
9900 Eeklo
België
T +32-9-3774511
F +32-9-3780079

&DEZ.
&DEZ.
Mandeweekgsen 76
9900 Eeklo
België
T +32-9-3774511
M info@dez.be
W www.andez.be
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&dez. is het design label van De 
Eiken Zetel nv. De collectie werd 
ontworpen in België en bestaat uit 
volwaardige concepten met bankstellen, 
kasten, tafels, stoelen, tapijten en 
woonaccessoires. Het label staat voor 
eigentijdse meubelen met een casual 
feeling. Dromen in de duinen is de 
titel van de allereerste collectie van 
&dez. &dez wilt een collectie creëren 
die mensen blij maakt en thuis doet 
voelen, niet met strakke lijnen maar met 
gezelligheid en organische vormen. &dez 
is geen high-end label maar wil design 
betaalbaar maken. &dez staat voor 
een nieuwe generatie meubelen. Een 
duidelijke link met onze roots maar toch 
in een nieuw kleedje.
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SPIEGELS OMTOVEREN TOT KUNST
Deknudt Mirrors biedt kunst aan. Niet alleen maakt een spiegel de leefruimte groter, maar 
met het geschikte kader en de passende kleur of vorm zorgt het ook voor een perfecte 
match met de rest van het interieur. Ze creëren de mooiste kunstwerken en wanddecoratie 
die een blijvende meerwaarde betekenen in verschillende stijlen.

Al drie generaties, sinds 1946, is Deknudt Mirrors het internationale merk in decoratieve 
spiegels van topkwaliteit. In 2019 heeft de derde generatie binnen het bedrijf het roer 
overgenomen. Jan Deknudt is de trotse CEO van het familiebedrijf dat uniek is omdat zij 
het gehele productieproces zelf in de hand hebben. Wil de klant de spiegel groter of in 
een ander kleur? Geen probleem, want er is een collectie die maatwerk biedt vanaf 1 stuk. 
Internationale topdesigners weten de firma in Deerlijk te vinden om hun ideeën te realiseren. 
Daarom zijn de spiegels van Deknudt verkrijgbaar in heel Europa en wereldwijd bij de betere 
woonwinkels en interieurboetieks. De projectafdeling zorgt er daarnaast voor dat het bedrijf 
spiegels op maat levert voor zowel residentiele projecten als voor de hospitality sector.

Deknudt Mirrors heeft het breedst mogelijke aanbod van stijlen en maten. Neem gerust 
een kijkje op de gebruiksvriendelijke website die iedereen kan helpen de spiegel te vinden 
waar het interieur om vraagt. We verwelkomen u graag in onze nieuwe showroom om onze 
nieuwe collecties te komen ontdekken. Enkel voor professionelen. 

www.deknudtmirrors.com

DEKNUDT 
MIRRORS
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LUNA LIGHT DESIGNED BY STUDIO SEGERS
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OBU DESIGNED BY BEAVERHAUSEN
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SHOWROOM

INTEGRO @ HALEKULANI HAWAII

DEKNUDT MIRRORS
Kasteelstraat 10
B-8540 Deerlijk
T +32 (0) 56 735 511
@ contact@deknudtmirrors.com
W www.deknudtmirrors.com

Export: Judith De Meerschman
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DURLET
Durlet
Werkhuizenstraat 15
8870 Izegem
België
@ info@durlet.be
W www.durlet.com
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Al sinds de oprichting van het familiebedrijf in 1966, verwierf 
Durlet naam en faam als fabrikant van duurzame, comfortabele, 
design zitmeubelen. De collectie bestaat uit fauteuils, canapés, 
stoelen, relaxfauteuils, zitbanken en losse zitelementen.

Hoogwaardig textiel en de beste leersoorten worden zorgvuldig 
en met oog voor detail verwerkt in de ateliers in Izegem. 
Vakmanschap en moderne technologie gaan er hand in 
hand, met ongeëvenaarde kwaliteit, en grote flexibiliteit als 
eindresultaat. 

Design is voor Durlet geen modegril maar een drijfveer en 
een bedrijfsfilosofie. Durlet werkt al meer dan 50 jaar samen 
met internationaal gerenommeerde designers uit binnen- en 
buitenland. Het slaagt er steevast in hun visie op zitmeubilair 
te vertalen in hedendaagse, innovatieve en tijdloze ontwerpen. 
Het leverde diverse nominaties en prijzen voor internationale 
onderscheidingen op. Durlet is ook al sinds de jaren ’80 actief 
in de projectmarkt en werkte met tal van grote namen uit de 
design- en architectuurwereld.
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ETHNICRAFT
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KWALITATIEF HOOGSTAAND 
HOUTEN MEUBILAIR
Authenticiteit, eenvoud en vakmanschap vormen de basis van alles waar Ethnicraft voor staat. Wij 
geloven reeds vijfentwintig jaar in het creëren van kwalitatief hoogstaand houten meubilair dat 
generaties lang meegaat en trends overstijgt. Uitstekend vakmanschap en tijdloze designs staan 
centraal en achter de eenvoud van onze meubelstukken schuilt een voortdurende drang naar 
innovatie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Boom en beschikt over een showroom van 1.200 m² 
waar een breed assortiment van meubels en accessoires te bezichtigen is. De showroom is alleen 
toegankelijk voor professionals en verwelkomt retailers en distributeurs van over de hele wereld, 
evenals architecten die op zoek zijn naar inspiratie. 
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ETHNICRAFT
Scheldeweg 5
B-2850 Boom
T +32 (0)3 443 01 00
@ info@ethnicraft.com
W www.ethnicraft.com
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Fotograaf: Jente Willems

Evolution 21
Wayenborgstraat 24-24a

2800 Mechelen
België
T 015 313 363 
M 0032(0)486.781.110
@ info@kb-evolution21.com
 lauwrens@kb-evolution21.com
W www.kb-evolution21.com
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EVOLUTION21 – 
THE ART OF CREATION
Karine Bonjean maakte naam als binnenhuisarchitect, maar merkte enkele jaren 
geleden dat haar echte passie meer lag bij het ontwerpen en creëren van uniek en 
exclusief design en startte het thans internationaal opererende Evolution21. Met haar 
ongekende kennis en niet te stuiten passie realiseert Karine Bonjean homedesign 
met wonderlijke elegantie en een eclectische mix van kleuren en contrasten. Het 
kwaliteitsbedrijf blinkt uit met eigenzinnige, hoogwaardige meubelen en stoffen met 
een artistieke kant en een sierlijke ingetogenheid waarbij de kleuren – als u dat wilt – 
uitbundig mogen sprankelen. 

OOGSTRELENDE COLLECTIE 
Elk voorwerp dat door de Belgische ontwerpster wordt gecreëerd  laat zich inspireren 
door verre horizonten en door haar passie voor interieur kunst en creativiteit. Een 
nieuwe visie op de decoratiewereld voor meubels en stoffen. Hierbij wordt beroep 
gedaan op ambachtelijke en innoverende technieken, een mix van prints, schitterende 
kleuren en materialen. De veelzijdige en oogstrelende collectie van Evolution21 
bestaat onder meer uit sofa’s, zetels, poefs, tafels, stoelen, tapijten, armaturen, 
behangpapier, kussens, stoffen en plaids. Schoonheid en perfectie tot op het kleinste 
detail. De creaties zijn niet alleen zeer comfortabel, maar ogen eveneens gracieus, 
terwijl de kussens, plaids en het behangpapier het interieur verrijken en verwarmen.

De high end collectie van Evolution21 is enkel verkrijgbaar via de exclusieve 
meubelzaken. 

EVOLUTION 21
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“Designers should always have the ambition to change 
the world for the better,” is een citaat van Dieter Rams, 
de grondlegger van het hedendaagse design. Het is niet 
verwonderlijk dat een bedrijf geleid door een gepassioneerd 
ontwerper andere keuzes maakt dan een klassiek sales 
gedreven organisatie. Doordat Dirk Wynants geïnteresseerd is 
in werkelijk alle aspecten die komen kijken bij het uitbrengen 
van zijn ontwerpen, resulteert dit in een uitzonderlijke synergie. 
Even uitzonderlijk is de gebruikte design methodologie, waarbij 
het “waarom” het vertrekpunt is van elk ontwerp.

Extremis werd in 1994 door Dirk Wynants opgericht, hij startte 
toen heel klein met slechts 1 ontwerp dat hij zelf assembleerde 
in z’n tuinhuis. Hij noemt zijn collectie designmeubelen 
‘Tools for Togetherness’ waarbij de nadruk ligt op menselijke 
interactie, intelligente probleemoplossing en duurzaamheid, 
met de ambitie om de levenskwaliteit te verbeteren. Extremis 
is gevestigd in Poperinge in België. Hun designmeubilair wordt 
universeel gesmaakt in alle windstreken.

EXTREMIS
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EXTREMIS
Couthoflaan 20b
B-8972 Poperinge, België
T + 32 57 346020
@ info@extremis.com
W www.extremis.com
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GERLIN
Kwaplasstraat 75
B-8820 Torhout
T +32 (0) 50 22 14 48
@ info@gerlin.be

Export:
Kristof Hindryckx

MUUSZE BY 
GERLIN
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Bankstellenfabrikant Gerlin is als 
Belgisch familiebedrijf de laatste 
40 jaar uitgegroeid tot een sterke 
internationale speler met meerdere 
productievestigingen in Europa. In 
2017 introduceerde Gerlin op de 
Meubelbeurs in Brussel de collectie 
MUUSZE. Deze werd ondertussen 
sterk uitgebreid. Het imago is modieus, 
hoogwaardig en internationaal en 
kenmerkt zich door een uitstekende 
prijskwaliteitverhouding. Een volledige 
integratie van het productieproces 
maakt dit mogelijk. De mogelijkheden 
binnen de collecties zijn eindeloos. De 
luxueuze stof- en leercollectie varieert 
van warme velvets, mooie bouclés tot 
vintageleder. De bedoeling is om creatief 
te stylen, met zelfbedachte combinaties 
die in de verkooppunten met de nodige 
marketingtools ondersteunt worden. 
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INDERA
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MODULARITEIT & 
PERSOONLIJKHEID
Indera-sofa’s combineren sterk design met uiterst hoogstaand 
zitcomfort. Door een inspirerende samenwerking met designers 
uit binnen- en buitenland worden verrassende modulaire 
mechanismes ontwikkeld. Ze laten vrij spel aan de gebruiker die 
zelf zijn/haar perfecte sofa kan samenstellen.

LIEFDE
Het vakmanschap in de productie van sofa’s en de liefde 
voor het vak wordt bij INDERA van generatie op generatie 
doorgegeven. INDERA is onderdeel van de Mecam-
group, een Belgisch familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar 
hoogwaardig zitmeubilair produceert in Dilsen-Stokkem 
(België). De meest ervaren meubelbouwers maken gebruik van 
handwerktechnieken en houtbewerking waarbij alleen de beste 
materialen worden gebruikt. Al de stof- en lederkwaliteiten 
worden intern nagetest op lichtechtheid, pilling en 
slijtweerstand. Er worden geen compromissen gesloten op het 
vlak van comfort en kwaliteit. 

INDERA
Vilvertstraat 1
BE - 3650 Dilsen  
T +32 89 79 82 98
@ made@indera.be 
W www.indera.be
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JADIMEX

Jadimex bvba
Tiensesteensweg 225
3360 Lovenjoel
België
T +32 16 46 19 61
@ info@jadimex.be
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In 1996 werd Jadimex opgericht in Lovenjoel nabij 
Leuven om de stijgende vraag naar duurzaam 
tropisch hardhout te beantwoorden. Ondertussen 
zijn we uitgegroeid tot een gespecialiseerde 
houthandel in tropisch hardhout. Elk jaar breiden 
we ons aanbod uit met nieuwe houtsoorten en 
producten. Onze prioriteiten liggen bij duurzaamheid 
en kwaliteit, maar ook bij het milieu. Hierdoor kunnen 
wij ecologische alternatieven aanbieden zoals onze 
volledig exclusieve FSC®-gecertificeerd thermisch 
behandeld Essenhout onder de naam Jadiwood.

Deze tafel en stoelen zijn dan ook gemaakt in onze 
eigen Jadiwood.
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Joli
Industrielaan 5
B-8520 Kuurne, België
T +32 (0)56 37 27 16
@ info@joli.be
 
Mike Sartor
Export & Project Manager
T +32 470 98 35 60
@ mike@joli.be
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Joli is het geesteskind van John Ghekiere. Al 
sinds het prille begin in 1996 specialiseerde 
Joli zich in de productie van meubelen in 
metaal, aluminium, inox en stoelen van hoge 
kwaliteit.

Door hun ruime functionaliteit en hun 
specifieke design komen onze meubels 
evengoed binnenskamers als buiten tot 
hun recht. Hun duurzame karakter laat toe 
dat ze gemakkelijk te onderhouden zijn en 
bestand zijn tegen verschillende weertypes. 
Het moderne karakter van onze eigentijdse 
meubels combineert moeiteloos strak design 
met warme gezelligheid.

JOLI
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JORI

28

D
E

SI
G

N



INNOVATIEF ZITCOMFORT SINDS 1963
JORI is de Belgische créateur van perfect zitcomfort. Sinds 1963 ontwerpt JORI hedendaagse sofa’s, 
lounge & relaxzetels, evenals stoelen, tafels en interieuraccessoires. Elk meubel wordt ontworpen in 
nauwe samenwerking met internationale designers en met de grootste zorg ontwikkeld in ons eigen 
atelier. Zo staat JORI voor 100% Belgisch vakmanschap en vertrekken zowel onze collecties als ons 
maatwerk van een hoogwaardige, nobele materiaalkeuze en sublieme afwerking. Want onze ambitie 
blijft uw comfort.

JORI
Hoogweg 52
B-8940 Wervik
T +32 (0) 56 31 35 01
@ jori@jori.com
W www.jori.com
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LEDRO
 POWDER COATINGS

Saunaco

LEDRO POWDER COATINGS BV
Europark 2027
B-3530 Houthalen
T +32 (0)11 57 90 57
F +32 (0)11 57 90 50
@ info@ledro.eu
W www.ledro.eu
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Bulo

Vika

POEDERLAKKEN IS 
HET PRODUCT VAN 
DE TOEKOMST
Poederlak op mdf vindt meer en meer zijn 
weg in de interieurbranche. Door de goede 
prijs/kwaliteitsverhouding en krasvastheid is 
poederlak een zeer waardig alternatief voor 
natlak. Het poederlakproces is tevens 100% 
solventvrij, beduidend milieuvriendelijker 
dan natlakken, en dus een groen product. 
Designers ontwerpen graag met onze 
gepoederlakte interieurcomponenten omwille 
van de vormvrijheid: groeven, uitfrezingen 
en afrondingen zijn allemaal mogelijk. Bij 
Ledro kunt u terecht voor fronten, kamerhoge 
deuren, bureaubladen, decoratieve panelen 
en klantspecifieke projecten. Van uw ontwerp 
maken wij een sterk afgewerkt product. Op 
onze website www.ledro.eu ontdekt u wat we 
voor onze klanten realiseren. 
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Fabrikant van creatieve 
jeugdbedden en 
kinderslaapkamers.

Ruime keuze aan afwerkingen 
en aanpassingen op maat.

Effectief in België ontworpen 
en gefabriceerd.

CREATIES VOOR  
ELKE KINDERKAMER
Creatieve jeugdbedden en kinderkamers van topkwaliteit met 
een eigen unieke stijl, ecologisch en duurzaam: dat is Mathy by 
Bols, creative factory.

Elke collectie heeft zijn eigen verhaal. Alle meubelen worden 
in België vervaardigd door ervaren ambachtslui die nauw 
samenwerken met gepassioneerde ontwerpers. En voor 
alle meubelen geldt: een ruime keuze aan afwerkingen en 
aanpassingen op maat.

MATHY BY BOLS32
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Mathy by Bols sa
Chaussée de Roly, 26,
5660 Mariembourg, België
T +32 (0) 60.31.30.30
@ info@mathy-by-bols.be
W www.mathy-by-bols.be
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MINTJENS
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DUURZAAM EN 
FUNCTIONEEL DESIGN
Dankzij een jarenlange ervaring en een heldere toekomstvisie, 
staat Mintjens garant voor duurzame meubelen van topkwaliteit. 
Het uitgebreide export netwerk maakt van Mintjens een 
internationale speler met een totaalaanbod in woon-, slaap- 
en home office concepten, gefabriceerd met het grootste 
respect voor mens en natuur. Zowel de bestseller Bloom als 
het 2020 model Altura zijn verfijnde collecties, waarbij de 
combinatie van nobele materialen zoals hout, keramiek, glas en 
metaal voor een spannende mix zorgt van kleuren en texturen. 
Het gelauwerde tafelconcept Wings is dan weer een perfect 
voorbeeld van slim en functioneel design.
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MINTJENS
Meirenstraat 8
B-2390 Westmalle
T +32 (0) 33 100 700
@ km@mintjens.be
W www.mintjensgroup.com

Export: Guy Vermeeren
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MOOME

COMPACT EN 
BETAALBAAR 
BELGISCH DESIGN
MOOME staat voor compact en betaalbaar 
hedendaags design en brengt naast 
kwalitatief designmeubilair ook functionele 
interieuraccessoires. MOOME richt zich tot 
een eigenwijs publiek en biedt hoge kwaliteit 
in combinatie met een eigenzinnige maar 
tijdloze vormgeving. Voor haar collectie 
meubels en accessoires werkt MOOME 
samen met getalenteerde designers uit 
binnen- en buitenland en kiest daarbij 
zowel voor gevestigde namen als voor 
jong talent. De MOOME-collectie is 
allesbehalve mainstream en biedt duurzaam, 
flexibel meubilair en multifunctionele 
woonaccessoires die je makkelijk kan 
verplaatsen. Een must in een praktisch 
hedendaags interieur! In de fabriek (in 
Dilsen-Stokkem, België) worden geen 
compromissen gesloten op het vlak van 
comfort en kwaliteit.
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MOOME
Vilvertstraat 11
B-3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0) 89 79 82 98
@ made@moome.be
W www.moome.be
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ROOLF-LIVING
Wantestraat 16
8780 Oostrozebeke
België

BE-0423 832 887

T +32 56 66 94 61
@ info@roolf-living.com
W www.roolf-living.com
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UNIEKE 
TEXTIELSTRUCTUUR
Indoor tapijten, outdoor tapijten en een ruim 
gamma aan kwalitatieve poefs. Pas drie jaar is 
Roolf Living op de markt en reeds in het eerste 
jaar werd het bedrijf met een Duitse Red Dot 
Award bekroond. De producten worden in 
Oostrozebeke, België, vervaardigd. Dankzij het 
100% dun gesponnen en UV-gestabiliseerd 
polypropyleen zijn alle stoffen bestand tegen 
de zon én de regen. De textielstructuur is 
erg dik en sterk met als meerwaarde dat ze 
eveneens waterdoorlatend is. Bijgevolg kunnen 
alle zitzakken dus ook perfect in het zwembad 
worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt 
van unieke multi-colored garens, wat net dat 
beetje extra effect geeft. Dé streling voor het 
oog, daar streeft men bij Roolf Living naar!

ROOLF LIVING
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PASSE-PARTOUT

44

D
E

SI
G

N



HET LEVEN 
HEEFT VEEL  
TE BIEDEN

Passe-Partout staat niet alleen voor 
trendy bankstellen in mooie stoffen met 
vele combinatiemogelijkheden voor een 
betaalbare prijs. Passe-Partout staat ook 
voor: genieten, beleving, sfeer, loyaliteit 
naar al zijn stakeholders en vooral voor 
dankbaarheid voor wat het leven ons 
biedt. Zo wordt er gewerkt bij Passe-
Partout en zo wordt er geleefd bij Passe-
Partout. Het is iets waar we allemaal 
mee bezig zijn, maar wat we soms opzij 
zetten door onze drukte of gemeende 
drukte. Bedrijven of mensen die niet met 
onze filosofie kunnen leven, zullen nooit 
lucratief kunnen werken met Passe-
Partout. Het is niet ‘wat’ we brengen, het 
is ‘waarom’ we het brengen. 
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PASSE-PARTOUT
Wilfordkaai 10 b/c
B-9140 Temse
T +32 (0) 38 89 20 68
@ info@passepartoutnv.be
W www.passepartoutnv.be
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ROYAL 
BOTANIA
SPECIALIST IN OUTDOOR
Royal Botania ontwerpt iconische luxe buitenmeubels voor cosmopolitans met een passie voor finesse. 
Door het gebruik van enkel de meest hoogwaardige materialen en top vakmanschap, garandeert Royal 
Botania de beste kwaliteit. Met een samenspel van fraai design, duurzaamheid en techniek, zet Royal 
Botania de toon.  De stijlvolle outdoor meubelen zijn al jaren een begrip en sieren talrijke tuinen. 

Elk ontwerp van Royal Botania is gebaseerd op 3 belangrijke elementen; esthetiek, ergonomie en 
techniek. Zij bepalen het DNA van elk concept. Het mengen van deze ingrediënten en het afstemmen van 
hun evenwicht is ons basisrecept. Het oog voor details en de verfijnde afwerking zijn complementaire 
toppings. 

Met deze formule heeft ons eigen designteam, onder leiding van onze oprichter Kris Van Puyvelde, 
internationale waardering verdiend en meerdere designprijzen gewonnen aan beide kanten van de 
Atlantische Oceaan.
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ROYAL BOTANIA
Elsendonkstraat 146
B-2560 Nijlen
België
T +32 (0) 3 411 22 85
@ info@royalbotania.com
W www.royalbotania.com
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SAUNACO
SAUNACO
Dijkstraat 7
B-3950 Bocholt
T +32 (0) 11 62 10 24
@ info@saunaco.com
W www.saunaco.com
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BELGISCH 
TOPDESIGN EN 
PRODUCTIE
Collecties Cas en Nyro combineren het 
Belgische vakmanschap van Saunaco 
met het innovatieve design van Studio 
Segers. Beide lijnen garanderen kwaliteit 
en authenticiteit in een geometrisch 
gestroomlijnd geheel. Uitgepuurde 
architecturale componenten gaan hand 
in hand met een geraffineerde afwerking, 
zoals bijvoorbeeld warm eikenhout 
en krasbestendige poedercoating. De 
meubelen van Saunaco bieden een 
weelde aan mogelijkheden om een 
eigen kast samen te stellen. Persoonlijke 
wensen komen zo tot leven in een unieke 
constructie. Dit systeem is specifiek 
ontworpen om ruimtelijke composities 
te maken in functie van de beschikbare 
ruimte. Deze flexibiliteit laat Cas of 
Nyro perfect opgaan in het interieur, 
ondersteund door de tekensoftware van 
Furnplan. 
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THOTHEM

THOTHEM
Postbaan 75
B-2910 Essen
T +32 (0) 35 759 099
@ info@thothem.com
W www.thothem.com

Export:
Philip Thuys
Elke Theuns
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DESIGNMERK THOTHEM
Thothem is een 100 procent Belgisch merk designmeubelen. 
De energie van massief eikenhout wordt gecombineerd met 
verfijnde en gedistingeerde pure vormen in de tafels, kasten, 
stoelen en banken. De stukken zijn sterk aanwezig in de 
ruimte, maar nooit opdringerig. Ze passen in verschillende 
interieurstijlen en contexten. 
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UNIC 
DESIGN

UNIC DESIGN
Gentstraat 101
B-8760 Meulebeke
België
T +32 51 480 580
F +32 51 480 581
@ info@unicdesign.eu
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UNIEK ONTWERP IN BUISMEUBILAIR
Unic Design is gespecialiseerd in meubelen met metalen componenten, zoals 
buismeubilair. Het bedrijf bestaat al meer dan 30 jaar en in deze periode heeft het 
familiebedrijf zich weten te profileren door de bijzondere producten. Unic levert zowel 
aan de residentiële als aan de projectmarkt. De toegevoegde waarde van Unic zit hem 
in productinnovatie in combinatie met service. De ontwerpen kunnen bovendien in 
hoge mate aan de persoonlijke smaak worden aangepast.

HOME OF CREATIVITY
Unic Design draagt als base-line ‘Home of Creativity’. Die creativiteit komt tot uiting 
op verschillende vlakken: met productontwerpen inspelen op actuele trends en een 
creatieve benadering van de relatie met de klant. Samen met de klant gaat Unic Design 
op zoek naar de beste manier om de producten in de markt te zetten. We streven 
ernaar om maximaal aan de wensen van de klant tegemoet te komen zowel in de 
uitvoering van het product, de presentatie ervan én de service errond. 
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VINCENT 
SHEPPARD

VINCENT SHEPPARD
Industriepark 5
B-8587 Spiere
België
T +32 (0) 56 46 11 11
@ info@vincentsheppard.com
W www.vincentsheppard.com
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ELEGANTIE MET  
OOG VOOR NATUUR 
EN COMFORT
Vincent Sheppard ontwerpt en produceert binnen- en 
buitenmeubels met uitzonderlijk zitcomfort sinds 1992. Het 
bedrijf is wereldwijd marktleider in ‘Lloyd Loom’-meubelen, 
een techniek waarbij kraftpapier rond een metalen draad wordt 
gedraaid en zo tot unieke meubelstukken wordt geweven. 
Vandaag exporteert het bedrijf haar meubels naar meer dan 
50 landen. Het hoofdkantoor bevindt zich in België, terwijl de 
belangrijkste productiefabriek gevestigd is in Indonesië. Door de 
jaren heen is het assortiment uitgebreid met andere natuurlijke 
en duurzame materialen.

Vincent Sheppard is een bedrijf met een ecologische mindset. 
Ze zijn zich zeer bewust van de consumptie van grondstoffen. 
In 2013 ontvingen ze daarom het FSC-label van de Forest 
Stewardship Council: een symbool van ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid. De ontwerpen vertrekken altijd 
vanuit het materiaal zelf en er wordt steeds gestreefd naar 
tijdloze, elegante ontwerpen met een verrassende en moderne 
uitstraling. Duurzaamheid en zitcomfort vormen daarbij steeds 
twee belangrijke pijlers. 
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GBO
 BY BAUWENS
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BETAALBARE  
ACTUELE MEUBELEN
De firma Bauwens staat vooral bekend voor zijn grote 
verscheidenheid in zijn modellen assortiment. Het aanbod 
onder de merknaam GBO gaat van eetplaatsen, slaapkamers, 
zitmeubilair en stoelen. De laatste jaren zijn bijzondere 
inspanningen gedaan qua modellering, nieuwe decors met 
reliëf structuren en bijzondere afwerkingen. Hierdoor wordt een 
kwalitatief aanbod voorgelegd waarbij steeds rekening wordt 
gehouden met een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding. Verder 
zorgt de firma steeds voor korte levertermijnen. 

BAUWENS
Nijverheidstraat 7
B-8730 Beernem
T +32 (0) 50 79 90 80
@ luc@bauwens.be
W www.bauwens.be

Export: Luc Vercruysse
luc@bauwens.be
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DE 
EIKEN 
ZETEL

DE EIKEN ZETEL NV
Mandeweekgsen 76
9900 Eeklo
België
T +32-9-3774511
F +32-9-3780079
M info@dez.be
W www.dez.be
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60 JAAR ERVARING BIJ D.E.Z.
De Eiken Zetel NV is een familiaal bedrijf met meer dan 60 jaar ervaring. De Eiken 
Zetel is afgelopen jaren bekend geworden met complete woonconcepten onder de 
naam D.E.Z. De Eiken Zetel is ooit gestart als fabrikant van eiken zitmeubelen, maar 
heeft de afgelopen jaren een ware transformatie ondergaan. D.E.Z. biedt een compleet 
concept moderne meubelen: merkloze relaxen, banken, bedden en meubelen voor 
de mondiale burger. De tweede en derde generatie runnen het familiebedrijf. Wij zijn 
gekend om onze kwaliteit en service. Meubelen koop je in vertrouwen. Bij D.E.Z. ben je 
aan het juiste adres. 
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EVAN
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IJZERSTERK  
PROGRAMMA VAN EVAN
Het West-Vlaamse Evan biedt collecties aan in het middelste 
prijssegment. De fabrikant maakt woon- en slaapprogramma’s, 
maar ook tienerkamers - allen in hoogwaardig en uiterst selectief 
uitgezocht melamine decors. Evan is sterk in exclusieve decors 
en gaat met de tijd mee. Door verregaande automatisering is het 
bedrijf in staat hoogwaardige meubelen op een zeer efficiënte 
manier te produceren en op de markt te brengen. Kortom, 
een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit voor een 
ijzersterk product. Zowel Evan als Meubar schakelen over op twee 
baanbrekende, innovatieve producten. Dit zijn honingraatpanelen 
en lasertechnologie.

Daarmee is Evan in staat melamine panelen te produceren tot 
10 centimeter dik, maar met het gewicht van een plaat van 16 
millimeter. Met de lasertechnologie zal men de vuile lijmnaden 
aan de paneelrand van de melamineplaat kunnen vermijden, om 
zo het uitzicht van gelakte meubelen sterk te benaderen. Dankzij 
beide technologieën is het bedrijf de eerste ter wereld die deze 
mogelijkheden heeft. De fabrikant is momenteel volop aan het 
(ver)bouwen. De fabrikant levert snel, exclusief en desgevraagd in 
kleine aantallen wat de internationale oriëntatie vergemakkelijkt. 
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EVAN
Albert 1 laan 29
B-8630 Veurne
T + 32 (0) 58 31 41 51
@ jeanclaude.neirynck@evan.be
W www.evan.be

Export: Jean-Claude Neirynck

Voor Nederland:
VDM Agenturen
Dubbelhof 120
NL-6715 EJ Ede
T +31 (0) 318 50 45 70
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HIMA
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UITSTEKEND EN 
BETAALBAAR DESIGN
Zitmeubelfabrikant Hima is als familiebedrijf een sterke speler 
op het internationale vlak. De collecties van Hima kenmerken 
zich door een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Een 
volledige integratie van het productieproces maakt dit mogelijk. 
Hima maakt alle zitmeubelen stuk voor stuk zelf. De volledige 
productieketen is onder controle, waarmee de onderneming 
zich onderscheidt van importproducten. De mogelijkheden 
binnen de collecties zijn eindeloos. Bij Hima kan de klant zijn 
bankstel nagenoeg op maat gaan samenstellen. Zowel in 
vaste als hoekopstelling, met of zonder relaxfuncties. En dit 
alles in een brede waaier van stoffen, leder en imitatieleder. 
Ook de combinatie van verschillende bekledingen is mogelijk. 
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan POS-materiaal 
en andere vormen van assistentie op de winkelvloer. 

HIMA
Makeveldstraat 7a
B-8610 Kortemark
T +32 (0) 51 56 79 01
@ sales@hima.be
W www.hima.be

Export: Kristof Hindryckx

67P
O

P
U

LA
R



LIGNA

EIGENTIJDS EN 
BETAALBAAR DESIGN
Ligna, onderdeel van de Mecam groep staat voor een 
eigentijdse collectie zitmeubelen in verschillende stijlen 
met een grote keuze in bekleding en elementen. Alles is op 
commissie basis leverbaar met vlotte levertijden. Maak kennis 
tijdens de beursdagen met Ligna. Een vertrouwd adres voor 
betaalbaar zitcomfort. 
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LIGNA
Vilvertstraat 11
B-3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0) 89 798 255
@ office@lignacollection.be
W www.lignacollection.be
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MDR
 BY BAUWENS
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PREMIUMMERK
MDR is het premiummerk van Bauwens. Hier worden 
slaapkamers, eetplaatsen en bureelprogramma’s 
aangeboden in verfijnde decors en eigentijds design. De 
hoge gebruiksvriendelijkheid mede door inzet van de laatste 
materiaaltechnieken en zorgvuldig uitgekozen melaminedecors 
worden door het cliënteel bijzonder gewaardeerd. De collectie 
wordt vooral gemonteerd aangeleverd of deels in het geval 
van slaapkamers. De laatste creaties zullen te zien zijn op de 
meubelbeurs van Keulen. 

BAUWENS
Nijverheidstraat 7
B-8730 Beernem
T +32 (0) 50 79 90 80
@ luc@bauwens.be
W www.bauwens.be
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BETROUWBARE PARTNER
De collectie van Mecam bestaat uit kwalitatieve en comfortabele bankstellen en 
fauteuils voor een grote doelgroep. Eigentijds klassiek tot modern in stof of leder. 
Daarnaast maakt de vele mogelijkheden per model Mecam tot een belangrijke 
partner op de werkvloer.
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MECAM
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MECAM
Vilvertstraat 11
B-3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0) 89 798 282
@ info@mecam.be
W www.mecam.be
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UP2DATE - MEDALOUNGER
Puursesteenweg 399
B-2880 Bornem
T +32 (0) 37 40 00 90
@ info@medalounger.com
W www.medalounger.com

Export: Bram Vandendriessche

UP2DATE - MEDALOUNGER
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MEER DAN 60 JAAR ERVARING
Het familiebedrijf Medalounger heeft meer dan 60 jaar ervaring in het produceren van 
meubelen met een hoge kwaliteit. Voortbouwend op deze rijke geschiedenis richten wij 
ons op voortdurend verbeteren dankzij frisse, vernieuwende ideeën. Bij Medalounger 
zoeken we met passie naar oplossingen voor onze klanten terwijl we gefocust blijven 
op het verminderen van onze impact op het milieu. Het is deze passie voor meubelen 
die er voor zorgt dat wij bij Medalounger al langer dan een halve eeuw succesvol zijn 
en die terugkeert in alles wat we doen. Boven alles geloven wij bij Medalounger in het 
uitoefenen van een positieve invloed op alles en iedereen in onze business. 
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MODULAX
UP2DATE - MEDALOUNGER
Puursesteenweg 399
B-2880 Bornem
T +32 (0) 37 40 00 90
@ info@medalounger.com
W www.medalounger.com

Export: Bram Vandendriessche
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MODULAX: PASSIE VOOR MEUBELEN
 
Voortbouwend op onze rijke historie richten wij ons voortdurend op verbetering 
dankzij frisse, vernieuwende ideeën. Bij Medalounger kijken we actief naar manieren 
om producten te maken die voldoen aan de wensen van onze klanten. Tegelijkertijd 
richten we ons op het verminderen van onze impact op het milieu. Om dit te 
bereiken besturen we zorgvuldig iedere stap in het productieproces. Dit begint bij het 
productontwerp onder leiding van Bram Vandendriessche, de derde generatie binnen 
ons familiebedrijf, en loopt tot en met de productie en assemblage in onze fabrieken 
in China en Europa. Het is deze passie voor meubelen waardoor Medalounger al meer 
dan een halve eeuw lang succesvol is. Het komt naar voren in alles wat we doen. 
Boven alles geloven we bij Medalounger dat we een positieve impact moeten hebben 
op alle zaken en iedereen die te maken heeft met onze business.
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MEUBAR

UNIEKE WERKWIJZE
Meubar is sterk in ‘commissie opdrachten’. Door 
radicale ingrepen en significante investeringen heeft 
de West-Vlaamse fabrikant van betaalbare meubelen 
zich kunnen specialiseren in op maat gemaakte 
bestellingen. In de prijsklasse waarin Meubar verkoopt, 
is dit uniek. Dankzij deze werkwijze wordt de voorraad 
laag gehouden en kan Meubar snel inspelen op de 
voortdurend veranderende trends. Het stelt de fabrikant 
tevens in staat om private labels aan te bieden: een 
succesverhaal. Meubar is momenteel volop aan het 
(ver)bouwen. De fabrikant levert snel, exclusief en 
desgevraagd in kleine aantallen wat de internationale 
oriëntatie vergemakkelijkt. Sinds één jaar en met 
succes geeft Meubar de optie aan de klant om zijn kit 
producten ook voorgemonteerd te krijgen mits een 
kleine meerprijs. De klant heeft dus binnen dezelfde 
collectie de keuze tussen de voorgemonteerde versie 
en de meeneemversie. Zowel Meubar als Evan, het 
zusterbedrijf, bieden baanbrekende, innovatieve 
producten: honingraatpanelen en lasertechnologie. 
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MEUBAR
Industriestraat 9
B-8211 Aartrijke
T +32 (0) 50 22 04 04
@ jeanclaude.neirynck@meubar.be
W www.meubar.be

Export: Jean-Claude Neirynck

Voor Nederland:
VDM Agenturen
Dubbelhof 120
NL-6715 EJ Ede
T +31 (0) 318 50 45 70
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NEO-STYLE

ZO COMFORTABEL ALS EEN OLIEBOL
Model Gitano van Neo-Style is een zitmeubel 
met de uitstraling van een moderne oliebol en is 
bedoeld voor een publiek dat kiest voor relaxen 
met uitmuntend zitcomfort. De 50kg koudschuim 
zitkussens, in combinatie met de 30kg koudschuim 
vulkussens en een mix van koudschuim en 
microvezels in de rug geeft dat gevoel van heerlijk 
in je bank te ploffen, en er niet meer uit te willen 
komen. Dit ongekende comfort gaat gepaard met 

wat plooivorming, wat de bank zijn karakter geeft. 
De bank voelt precies goed, zeker met de nieuwe 
leersoorten. De bank is er in vier zitbreedtes, 170, 
190, 210 en 230 en met een hoge of lage rug. 
Een royale voetbank complementeert het geheel. 
Daarnaast zijn er bij het model relaxen verkrijgbaar 
met drie motoren en verstelbare kopsteun en 
standaard ingebouwde accu. Kom zitten en 
genieten. 
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NEO-STYLE
Vilvertstraat 11
B-3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0) 89 798 260
@ sales@neostyle.be
W www.neostyle.be
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NEYT
Heistraat 12 
B-9080 Beervelde 
T +32 (0) 93 53 92 00 
@ info@neytfurniture.com 
W www.neytfurniture.com

Export: Sara Neyt
T +32 492 31 98 06
@ sn@neytfurniture.com

Benelux: Sheila Coussens 
@ sc@neytfurniture.com 
T +32 (0) 472 31 03 53

NEYT
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MODERNE, EIGENTIJDSE 
EN BETAALBARE 
MEENEEMMEUBELEN
Het nieuwe bureel programma Largo, in melamine royal eiken, 
is een programma waar de klant kan kiezen tussen een bureau 
met metalen of houten poten in drie afmetingen. De nieuwe 
slaapkamer Elena, in artisinale eik, wordt gecombineerd met 
een mooie marmeren look. En slaapkamer Jules is eveneens 
een eigentijdse en moderne kamer, uitgevoerd in minerva eiken 
met een artis grijze melamine. Bij alle programma’s van Neyt 
wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit. Wij doen waar wij 
het beste in zijn: het leveren en ontwerpen van kwalitatieve en 
betaalbare meeneemmeubelen.
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PERFECTA

88

P
O

P
U

LA
R



STALEN BUISMEUBILAIR
Perfecta maakt al meer dan vijftig jaar gelakte en verchroomde stalen 
buismeubelen voor het moderne segment. De snelle en correcte levering 
van stoelen, tafels en bedden vormt de grote kracht. De producten komen 
terecht in de woonsfeer (eetkamer, keuken, slaapkamer), horeca-inrichting, 
collectiviteiten en kantoren. De tafelbladen zijn verkrijgbaar met HPL, Fenix of 
een Halifax-toplaag. De meeste tafels zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes 
en met afmetingen van 60x60 cm tot en met 300x100 cm van het tafelblad. 
De stoelen zijn verkrijgbaar in een vijftigtal kleuren kunstleder en stof. De 
barkrukken met een hoogte van 65 cm sluiten aan bij de tafels met een hoogte 
van 90 cm. De barkrukken op 80 cm hoogte, passen bij de tafels van 110 cm. 
De frames van de meeste modellen van tafels, stoelen en bedden kunnen in 
niet minder dan zestien epoxykleuren plus chroom en satijn chroom worden 
geleverd. Ook heeft Perfecta zowel één als tweepersoonsbedden met maten 
die uiteenlopen van 90 cm tot en met 180 cm. 

PERFECTA
Baaigemstraat 154
B-9890 Gavere
T +32 (0) 93 84 25 41
@ sales@perfecta.be
W www.perfecta.be
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BAANBREKENDE 
CONCEPTEN VOOR 
OP MAAT GEMAAKTE 
GESTOFFEERDE 
MEUBELEN
ROM is Europa’s toonaangevende producent voor 
gestoffeerde meubelen op maat. Al meer dan 60 
jaar zorgt ROM op de Europese meubelmarkt voor 
innovatieve concepten op het gebied van gestoffeerde 
meubelen. De producten van ROM blinken uit door: 
maatwerk met het meest uiteenlopende aanbod, beste 
visualisatie door waarheidsgetrouwe 3D-weergave die de 
klant helpen het juiste meubel te kiezen en het gebruik 
van modernste technologieën die garant staan voor 
optimaal comfort voor de klant.

ROM
Industriestraße 38
B-4700 Eupen
T +32 (0) 87 59 59 59
F +32 (0) 87 59 59 55
@ sales@rom.be
W www.rom.be
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SLIDE 
FURNITURE
Slide Furniture
Schardouwstraat 8
8870 Izegem
België
T +32 475 82 74 57
@ info@slidefurniture.com
W slidefurniture.com
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BUNDELING 
VAN KENNIS EN 
EXPERTISE

In Slide Furniture hebben Jürgen Decruy 
en Bram Vandendriessche hun kennis van 
en jarenlange ervaring in de meubelsector 
gebundeld.

Deze expertise resulteert in een prachtige 
collectie tafels, salontafels en stoelen in 
duurzame materialen en uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding.

De volledige collectie is snel uit voorraad 
leverbaar.
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THEUNS
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ERVAREN TRENDSETTER
Door een combinatie van vakmanschap en klantgerichtheid 
is Meubelfabriek Theuns (MTE) te Essen uitgegroeid tot een 
trendsetter in het produceren van massief eikenhouten 
meubelen, en dat al meer dan 85 jaar. Het hout heeft een 
speciale behandeling ondergaan en is afgewerkt met een 
borstel- of scratchtechniek, waarmee het een warme en diepe 
structuur heeft. Deze extra bewerkingen zijn samengebracht 
met hedendaagse kleuren. Elke collectie is zeer uitgebreid, alle 
items zijn aanwezig om een programma compleet te maken. 
Dat is eveneens bij de tafels terug te vinden: diverse afmetingen 
zijn verkrijgbaar. 

THEUNS
Postbaan 75
B-2910 Essen
T +32 (0) 36 700 020
@ info@theunsmte.be
W www.theunsmte.be

Export: Philip Thuys
philip@theunsmte.be

Voor Nederland:
Continue Meubelagenturen
Continue@planet.nl
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EEN EIGENTIJDSE 
UITSTRALING
Betaalbare en betrouwbare kwaliteit. Dat 
garandeert zitmeubelfabrikant Varam. 
De uitgebreide collectie bestaat uit 
opvallende modellen in relaxfauteuils 
en bankstellen. Enkele kernwoorden 
van Varam: comfort, functies, modern, 
relaxen, kwaliteit, goede prijs. De 
onderneming heeft ondertussen al meer 
dan zeventig jaar ervaring in de productie 
van zitmeubelen. Varam profileert zich in 
de commerciële sector van de markt. De 
ontwikkeling gebeurt in België, wat een 
hoge mate van service garandeert. 

VARAM
Industrielaan 105
B-8930 Menen
T +32 (0) 56 51 13 75
@ info@varam.be
W www.varam.be

Export:
Alexander Vanraes
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VARAM
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VIPACK
ONTWERP, 
PRODUCTIE  
EN VOORRAAD
Vipack is gespecialiseerd in ontwerp 
en distributie van flatpack meubilair 
voor jonge mensen. Het bedrijf richt 
zich uitsluitend op de professionele 
wederverkoper in binnen- en buitenland. 
De kracht van het bedrijf is het continu 
ontwikkelen van nieuwe producten 
die aansluiten op de nieuwste trends 
van vandaag. De collectie is daarom 
breed, commercieel, actueel en dat 
alles voor een goede prijs. Omdat alle 
meubels vanuit voorraad geleverd 
worden, garandeert Vipack een snelle 
en punctuele service aan al haar klanten. 
Service is een belangrijke factor voor het 
succes. Alle modellen zijn gedeponeerd. 
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VIPACK
Deken Debostraat 70a
B-8791 Beveren-Leie (Waregem)
T +32 (0) 56 323 079
@ info@vipack.be
W www.vipack.be
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Moments biedt een gevarieerde 
collectie zorgmeubelen aan. Sinds 1935 
produceren, stofferen en assembleren 
wij al onze zitmeubelen in België. Wij 
geloven en hebben er vertrouwen in, 
dat mensen kunnen ‘voelen en ervaren’ 
dat ons meubilair is gemaakt door 
gepassioneerde vakmensen. Elk meubel 
is met de grootste zorg ontwikkeld en 
verzoent op onnavolgbare wijze vorm 
en functionaliteit. De ergonomische 
designmeubelen bieden een 
totaalervaring. Ze leveren het hoogste 
comfort en zijn aangepast aan de noden 
van de gebruikers. Ze zijn gemaakt van 
duurzame en kwalitatieve materialen. En, 
last but not least: ze zijn een lust voor het 
oog. Onze care relax zetels, tafels, sofa’s 
en accessoires hebben stijl en versterken 
zo mee het warme, gezellige en 
uitnodigende karakter van de interieurs 
waarin ze staan.

MOMENTS FURNITURE NV
Deefakkerstraat 2
B-8770 Ingelmunster
T +(32)(0)51 489258
@ info@momentsfurniture.com
W www.momentsfurniture.com
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MOMENTS 
FURNITURE
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OTIUM CARE
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ZORGZETELS ZELF 
CONFIGUREREN
Mecam, al meer dan veertig jaar marktleider in de 
Benelux op gebied van comfortzetels, verdeelt 
nu ook zorgzetels onder de naam Otium Care.

“Dat is een relatief jong merk binnen de 
Mecam-group en een uniek concept”, vertelt 
Christel Heymans, manager bij Otium Care. 
“De modellen werden door ons R&D-team 
ontwikkeld in samenwerking met een belangrijke 
rusthuisspeler. Vervolgens werden ze getest 
op comfort door Happy Aging, dat daarvoor 
meer dan dertig ouderen en zorgverleners 
mobiliseerde. Wood.be deed de technische 
testen en de Confederatie Bouw gaf haar mening 
over het Universeel Design. De zorgzetels 
voldoen aan alle ergonomische normen en 
andere specifieke eisen: ze zijn waterafstotend, 
brandvertragend en geurvrij in geval van 
‘ongelukjes’. Zo willen we de opdrachtgever 
ontzorgen en kan hij gewoon zijn hart volgen bij 
het kiezen.”

Bijzonder aan de zetels van Otium Care is 
dat de klant ze helemaal naar eigen wens 
kan samenstellen, van exacte configuratie 
tot bekleding. Hoewel Otium Care dus altijd 
maatwerk levert, heeft het ook wel enkele 
toonzalen waar het bestaande modellen 
showt, van klassiek tot modern, als inspiratie. 
“Testmodellen kunnen altijd opgevraagd worden”, 
aldus Heymans. 

 

OTIUM CARE

Vilvertstraat 11
3650 Dilsen-Stokkem
T +32 (0)475 64 54 01
@ otiumcare@mecam.be
W www.otiumcare.be
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ACRO 
BEDDING

Acro Bedding
Nijverheidslaan 1577-1579,
B-3660 Oudsbergen,
België
T +32 11 80 57 60
W www.acrobedding.com
 www.acrointerior.com
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MEESTERLIJK BELGISCH 
VAKMANSCHAP

Al meer dan 25 jaar dromen wij ervan om zoveel mogelijk mensen te laten genieten 
van de perfecte nachtrust. Hiervoor hebben we, door de jaren heen, specifieke 
expertise ontwikkeld die gebaseerd is op vakmanschap, kwaliteit en maatwerk. 
Onze permanente kwaliteitszorg en de zoektocht naar de beste materialen in 
combinatie met de nieuwste slaapinnovaties zorgen steeds voor meesterlijk Belgisch 
vakmanschap. Wij geloven rotsvast dat luisteren naar de noden en wensen van de 
klant het slaapcomfort tot in de perfectie kan benaderen. Daarom vinden we het 
belangrijk om te investeren in handwerk en maatwerk met aanpassingsmogelijkheden 
die bijna oneindig zijn. Vakmensen in onze eigen ateliers begeleiden het 
productieproces van A tot Z. Zo houden we een vinger aan de pols en garanderen 
we de hoogste kwaliteitsstandaard. Alle verdelers van Acro bedding kunnen steeds 
op onze gedrevenheid en deskundig advies rekenen om het beste en soms zelfs het 
onmogelijke waar te maken. Om het met de woorden van Walt Disney te zeggen: ‘If 
you can dream it, you can do it.’ Dat is waar iedereen bij Acro bedding elke dag voor 
gaat. Dat is onze ‘way of life’…. De Acro way of life.

107SLE
E

P



GBO
 BY BAUWENS

BETAALBARE ACTUELE MEUBELEN
De firma Bauwens staat vooral bekend voor zijn grote verscheidenheid in zijn 
modellen assortiment. Het aanbod onder de merknaam GBO gaat van eetplaatsen, 
slaapkamers, zitmeubilair en stoelen. De laatste jaren zijn bijzondere inspanningen 
gedaan qua modellering, nieuwe decors met reliëf structuren en bijzondere 
afwerkingen. Hierdoor wordt een kwalitatief aanbod voorgelegd waarbij steeds 
rekening wordt gehouden met een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding. Verder zorgt 
de firma steeds voor korte levertermijnen. 
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BAUWENS
Nijverheidstraat 7
B-8730 Beernem
T +32 (0) 50 79 90 80
@ luc@bauwens.be
W www.bauwens.be

MDR
 BY BAUWENS

PREMIUMMERK
MDR is het premiummerk van Bauwens. Hier worden slaapkamers, 
eetplaatsen en bureelprogramma’s aangeboden in verfijnde 
decors en eigentijds design. De hoge gebruiksvriendelijkheid 
mede door inzet van de laatste materiaaltechnieken en zorgvuldig 
uitgekozen melaminedecors worden door het cliënteel bijzonder 
gewaardeerd. De collectie wordt vooral gemonteerd aangeleverd 
of deels in het geval van slaapkamers. De laatste creaties zullen te 
zien zijn op de meubelbeurs van Keulen. 
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LS Bedding Group ontwerpt, fabriceert en vermarkt 
differentiërende, hoogkwalitatieve en ergonomisch 
verantwoorde slaapconcepten en - systemen die een 
relevante oplossing bieden voor specifieke doelgroepen in de 
slaapcomfortmarkt.

ERGOSLEEP
is een premium merk voor gepersonaliseerde en ergonomische 
bedsystemen (oplossingen), die elk individu een persoonlijke, 
gezonde en ergonomisch verantwoorde slaapondersteuning 
bieden (in lijn met uw SLAAP-DNA®), door de totale en in de tijd 
aanpasbaarheid van het bedsysteem / de bedbodem.

ERGOSLEEP
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LS Bedding Group
Bogaardestraat 228 b
B-9990 Maldegem (België)
T +32 (0) 50 72 99 70
M info@lsbedding.com
W www.lsbedding.com
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KREAMAT
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Kreamat Original Beds
Caetsbeekstraat 10
B-3740 Bilzen (België)
T +32 (0) 89 65 13 90
@ info@kreamat.be
W www.kreamat.be

WAKE UP WITH KREAMAT
Kreamat maakt al meer dan 30 jaar flexibele slaapoplossingen die maximaal 
inspelen op de individuele slaapbehoefte van de klanten. Een volledig 
geautomatiseerde productie en nieuwe hightech machines dragen bij tot 
een hoge efficiëntie in de produktie. Kreamat hecht ook veel belang aan 
duurzaam ondernemen. Het verhaal “milieuvriendelijk produceren” wordt 
zeker vervult. Naast onderzoeken en begeleiding van de klant worden de 
oplossingen (matrassen, boxsprings,…) door Kreamat geproduceerd in 
België. Kreamat wil continu optimaliseren en dit zowel in de productie als de 
ondersteunende processen. Dit alles om continu de kwaliteit, ergonomie, 
leverbetrouwbaarheid enz. … tot op een zeer hoog niveau te houden. 
Hierbij wordt er gesteund op een netwerk van diverse technologische 
partners. Het menselijk lichaam vormt hier steevast het uitgangspunt. Het 
doel van onze creaties? Iedereen een goede slaaphouding en heerlijk 
slaapgevoel te bezorgen. Dankzij een optimale ondersteuning en de keuze 
van kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Geen bed is zo individueel 
samengesteld als een Kreamat-bed! 
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MAGNITUDE
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LS Bedding Group ontwerpt, fabriceert en vermarkt 
differentiërende, hoogkwalitatieve en ergonomisch 
verantwoorde slaapconcepten en - systemen die een 
relevante oplossing bieden voor specifieke doelgroepen in de 
slaapcomfortmarkt.

MAGNITUDE
is een premium merk van een uitgebreid, exclusief, 
handgemaakt en modulair boxspring beddenprogramma dat 
het breedste aanbod aan productcombinaties en accessoires 
biedt om u te inspireren tot het creëren van uw eigen 
persoonlijke slaapwereld/droombed.

LS Bedding Group
Bogaardestraat 228 b
B-9990 Maldegem (België)
T +32 (0) 50 72 99 70
M info@lsbedding.com
W www.lsbedding.com
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MINTJENS 
SLEEPLINE
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MINTJENS
Meirenstraat 8
B-2390 Westmalle
T +32 (0) 33 100 700
@ km@mintjens.be
W www.mintjensgroup.com

Export: Guy Vermeeren

ELEGANTE RONDINGEN
De Rialto slapen collectie combineert de zachte rondingen 
van het hout met rijke en aaibare stoffen. Het schelpvormige 
hoofdbord omarmt als het ware het eikenhouten bed, waardoor 
een gezellige cocon ontstaat. Rialto verrast niet enkel met 
de mix van warme materialen, maar ook met haar speelse 
bijmeubelen: een elegante kaptafel, ranke commodes en 
de slimme spiegelkasten maken de collectie compleet. Net 
zoals de volledige Sleepline collectie kan ook Rialto perfect 
geïntegreerd worden in ons veelzijdige Multidressing concept. 
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REVOR 
GROUP

GEZOND EN 
KWALITATIEF SLAPEN
Revor Bedding is het merkproduct van Revor 
Group. Dit merk wordt actief in de markt gezet 
in het midden tot hoge segment. Revor Group 
heeft meer dan 40 jaar vakmanschap in huis, 
doet continu product- en trendonderzoek én 
maakt gebruik van hoogwaardige materialen. 
Dat alles zorgt voor gezonde, kwalitatieve 
slaapsystemen. Niet enkel de kwaliteit is 
essentieel bij een Revor bed maar ook de 
looks zijn van groot belang. Naast Revor 
Bedding zijn er nog de merken Styldecor en 
Jaritex. Styldecor staat voor hoge kwaliteit, 
handgemaakte bedden en matrassen en 
vakmanschap. De bedden hebben een iets 
klassiekere stijl en zijn mooi in combinatie met 
een moderne kamer. Onder de naam Jaritex 
maakt de groep bedden in het kwalitatieve 
middensegment. Dit gebeurt onder de 
merknaam Jaritex maar veelal onder private 
label. 
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REVOR GROUP
Noordlaan 2
B-8520 Kuurne
T +32 (0) 55 64 12 00
@ info@revorgroup.be
W www.revorgroup.com/nl
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VELDEMAN 
BEDDING

VELDEMAN BEDDING
Industrieweg-Noord 1155
B-3660 Opglabbeek
T +32 (0) 89 36 66 60
@ info@veldeman.com
W www.velda.net

Export: Kris Nouwen
Kris.nouwen@veldeman.com
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DEGELIJKE EN ELEGANTE 
BOXSPRINGS
Veldeman Bedding heeft de voorbije jaren een solide reputatie opgebouwd met de 
boxspringcollecties Velda Metropolitan, Velda Classic en Versus. De sobere styling, 
aandacht voor details en het brede pallet aan decostoffen worden door de consument 
ten zeerste gewaardeerd. Voor de talrijke meubelhandelaars en beddenspeciaalzaken 
zijn de hoogwaardige afwerking, stipte levertermijnen en betrouwbare dienstverlening 
het ware handelsmerk van Velda. Dit jaar ligt de nadruk op de technische 
ontwikkelingen van Fly en Finesse. Fly is innovatief Belgisch design dat aantoont dat een 
boxspring tegelijkertijd degelijk en elegant kan zijn. Sterk en stevig in het liggedeelte 
en door zijn zwevende constructie heel onderhoudsvriendelijk. En rondom een uiterst 
verfijnde en elegante uitstraling met hoge aaibaarheidsfactor. De Finesse doet zijn naam 
alle eer aan! De Finesse luidt slaapcomfort generatie 5.0 in. Dit staat voor exceptioneel 
geraffineerd design & smart technology. Dit is geen boxspringbed, dit is een droom… 
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DRISAG
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VAN WERKPLEKKEN NAAR 
PLEKKEN DIE WERKEN
Drisag is een familiebedrijf dat dit jaar 50 kaarsjes mocht uitblazen. Sinds 1970 
faciliteren ze kantoren van bedrijven en overheidsinstellingen. Het bedrijf evolueerde 
samen met de nieuwste trends en is uitgegroeid tot een expert in het creëren van 
inspirerende interieurconcepten, van werkplek tot lunch- en ontvangstruimte. 
Bovendien houden ze de ecologische voetafdruk klein. Het meubilair van Drisag wordt 
met de hand vervaardigd door vakmannen en -vrouwen in het Belgische Herentals. De 
producten reizen dus niet de hele wereld rond, maar ze komen gewoon vanuit je eigen 
achtertuin. Kortom, het bedrijf levert werkplezier en is bekommerd om de planeet.

 Op zoek naar jouw perfecte oplossing? Onze experten creëren je ideale 
werkomgeving, met persoonlijk advies. Ga met ons in gesprek.
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DRISAG Office Inspirators
Diamantstraat 4-8
2200 Herentals
België
T +32 (0) 1423 1111
@ welcome@drisag.be
W www.drisag.be
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MDR ACCESS
 BY BAUWENS

BAUWENS
Nijverheidstraat 7
B-8730 Beernem
T +32 (0) 50 79 90 80
@ luc@bauwens.be
W www.bauwens.be
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ACCESS is het nieuwste bureel programma van MDR.

In het DNA van MDR zijn er steeds flexilbele hoogwaardige bureelprogramma’s in 
actuele decoren verwerkt met tal van mogelijkheden.
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GROUP 
DE KEYZER

Group De Keyzer is een op en top Belgische fabrikant van 
innovatieve keuken- en badkamerinrichtingen. Al sinds 1972 
leveren we respectievelijk onder de labels “De Keyzer” en “Alke” 
vanuit onze sterk geautomatiseerde fabriek in Menen (Zuid-
West-Vlaanderen) uiterst gepersonaliseerde meubeloplossingen 
van topkwaliteit die de individuele “stijl en zijn” weerspiegelen 
van individuele gebruikers van een particuliere keuken of 
badkamer. 
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CREATIVITEIT 
EN INNOVATIE 
ZIT IN HET 
BLOED VAN ONS 
FAMILIEBEDRIJF
DE KEYZER brengt al meer dan veertig 
jaar individuele oplossingen voor de 
inrichting van particuliere woningen voor 
consumenten die enkel tevreden zijn 
met ultiem en sterk gepersonaliseerd 
comfort. We verzorgen dan ook met veel 
“goesting” totale interieurinrichtingen, 
landelijke en moderne keukens, 
maatkasten of dressings, steeds 
afgewerkt tot in de puntjes. 

ALKE kent evenzeer een lange historiek 
van verrassende badmeubelconcepten, 
waaronder recent haar “Designers 
Collection”, en de Smart- en ME2-
mirror (een wereldinnovatie waarmee 
met een spiegelkast simultaan en heel 
comfortabel voor- én achterzijde van 
het bovenlichaam kan bekeken worden). 
ALKE wordt actueel verdeeld via de 
betere sanitaire vakhandel onder meer in 
de Benelux en Zwiterland. 

GROUP DE KEYZER BVBA
Industrielaan 55
B-8930 Menen
T +32/56521350
@ info@dekeyzer.be
W www.dekeyzer.be
W www.alke.be
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- DON’T IMAGINE, JUST CREATE  
YOUR OWN PERFECT BATHROOM -

GROUP SLEURS
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Group Sleurs is een Belgisch 
familiebedrijf waar vakmanschap centraal 
staat. Aan de hand van een state of 
the art machinepark leveren we een 
kwalitatief product met een mooi design. 

Omdat we zowel het ontwerp- als het 
productieproces voor eigen rekening 
nemen, hebben we een gamma 
van badmeubels gecreëerd waarin 
je eindeloos kunt combineren. Een 
groot pluspunt is dat u een gewenste 
opstelling doorheen onze modelgroepen 
kan samenstellen en kan combineren 
met diverse soorten tabletten. Deze 
tabletten bieden we in verschillende 
mogelijke materialen, kleuren en diktes 
aan. Vervolgens kan u de gekozen 
opstelling vervolledigen met spiegels, 
spiegelkasten, kolomkasten, losse 
elementen en verlichting.

GROUP SLEURS
Kaulillerweg 159
B-3950 Bocholt 

T +32 (0)89 460 990
M info@groupsleurs.be
W www.groupsleurs.be
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KINNO
KITCHENS + CABINETS
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Keukens voor de projectmarkt

‘THE KITCHEN IS WHAT YOU BAKE OF IT’
Kinno is producent van keukens en interieurkasten, ontworpen voor de projectmarkt. Kinno kasten 
voelen zich thuis in elk appartement, project, sociale woningbouw of publieke ruimte. Zij bieden 
interieuroplossingen doorheen de woning en staan voor kwalitatieve opbergruimte. Kinno staat voor 
stipte service & afhandeling, maatwerk, trendcollecties, 50 jaar ervaring, Made in Belgium en een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
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KINNO
Europark 2027 
3530 Houthalen
België
T +32 (0) 11 57 90 40
@ hello@kinno.be
W www.kinno.be
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NEVES
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PROFESSIONALITEIT 
TOT OP DE MILLIMETER
Neves is de Belgische fabrikant van dressings, inbouwkasten, 
wandmeubelen en schuifdeuren op maat. Alles altijd mooi 
op maat. Met creatieve en gepersonaliseerde oplossingen 
geeft Neves je telkens opnieuw de vrijheid om élke ruimte 
in te richten precies zoals jij dat wilt. Van in de inkomhal tot 
boven onder het dak. Dit in elke woning, appartement of 
kantoor. Neves denkt niet in 3D maar in 4D: onze maatkasten 
en schuifdeuren passen zich daarbij aan aan ieders smaak en 
ruimte, niet omgekeerd.

SAMEN STERKER
Maatwerk is een stiel waar vele handen aan te pas komen. 
Daarom werkt Neves samen met lokale partners. Winkels, 
schrijnwerkers, plaatsers, interieurarchitecten, …: gedreven 
professionals die ook voluit gaan voor maatwerk. Neves deelt 
met hen haar kennis en expertise. Al meer dan 30 jaar lang. Zo 
wordt samenwerken fast, easy & fun: snel, duidelijk en met de 
glimlach.

NEVES
Ten Beukeboom 26
BE-9400 Appelterre-Eichem
(Ninove)
@ info@neves.be
W www.neves.be
T 054 32 92 52
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VIKA 
BADKAMERS
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‘MEER DAN ENKEL EEN 
PLEK OM JE TE WASSEN’
Vika badmeubels springen eruit door hun degelijkheid, ruim 
assortiment, goede prijs en mogelijkheid tot maatwerk. 
Wij hebben meubels in alle maten en kleuren. Zo hebben 
wij oplossingen voor kleine badkamers, waarbij onze 
praktische meubels toch zeer veel opbergruimte bieden. 
Maar ook voor ruime opstellingen bent u bij Vika aan het 
juiste adres. Als fabrikant volgen wij met een team ervaren 
medewerkers nauwgezet de trends op de interieurmarkt. 
We werken daarnaast ook met externe designers aan onze 
collecties. Gezien Vika naast badkamerkasten ook keukens 
en andere interieurkasten maakt, kan de gekozen stijl worden 
doorgetrokken in de gehele woning. Dit zorgt voor rust en een 
doordachte samenhang in het interieur. Een troef die bijzonder 
door de interieurarchitecten en onze klanten gewaardeerd 
wordt. 

VIKA NV
Drieslaan 39
8560 Gullegem
België
T +32 (0)56 433 733
F +32 (0)56 433 734
@ nv@vika.be
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MAATWERK 
KEUKENS
Bij Vika Keukens kunt u terecht voor dé 
leefkeuken op maat. Wij zijn specialist 
in zowel greeploze keukens als keukens 
met greep. Hierbij kunt u kiezen uit meer 
dan 50 standaardkleuren die zowel voor 
de buitenkant als de binnenkant van de 
kasten toegepast kunnen worden. Wij 
werken met melamine, laminaat, fineer, 
massief, natlak en poederlak. Al onze 
kastonderdelen zijn naadloos afgekant 
met laserband en hebben hierdoor nooit 
een zichtbare lijmvoeg. Gezien Vika naast 
keukens ook badkamerkasten en andere 
interieurkasten maakt, kan de gekozen 
stijl doorgetrokken worden in de gehele 
woning. Dit zorgt voor rust en een 
doordachte samenhang in het interieur. 

VIKA NV
Drieslaan 39
8560 Gullegem
België
T +32 (0)56 433 733
F +32 (0)56 433 734
@ nv@vika.be
W www.vika.be
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BELGOFURN - FEDUSTRIA 
Belgian furniture export association

info@belgofurn.com 
www.belgofurn.com 

www.fedustria.be
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