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als gegoten

“Bij Vreuls Meubelen wordt met hart en ziel
gewerkt aan authentieke kwaliteitsmeubelen.
Elk product dat ons atelier verlaat is met de grootst
mogelijke zorg en met een specifiek doel gemaakt: U!”

s
l
u
e
r
V
John

VREULS MEUBELEN
www.vreulsmeubelen.nl
info@vreulsmeubelen.nl
T. 045 544 66 55

balans

Vreuls Meubelen vervaardigt al meer dan vijfendertig jaar duurzaam meubilair dat uitermate geschikt is
voor intensief gebruik. Een puur Nederlands product waarbij vakkennis en ervaring leidt tot een uitstekende

U wilt toch comfortabel zitten. Een smaller model of een bredere fauteuil: het zitcomfort blijft gewaarborgd.

kwaliteit en goede afwerking. Bij ons bent u aan het juiste adres voor ergonomische stoelen, fauteuils, tafels,

Onze fauteuil F85 wordt aangepast op uw gewenste breedte. Natuurlijk kunnen wij ook de hoogte van de

bedden en kasten die desgewenst geheel op maat geproduceerd kunnen worden.

fauteuil aanpassen.

Naast maatwerk voert Vreuls Meubelen een eigen stoelenlijn – de “balans”, waarvan wij in deze folder een

Door de eigen productie en onze ruime stof- en beitscollectie creëren wij met deze massief beuken fauteuil

aantal aan u voorstellen. Alle stoelen zijn vervaardigd van massief beukenhout en combineren een stevige

voor U het thuisgevoel.

constructie en kwaliteitsstoffering met een uitstekend zitcomfort.

F85 SPECIALS

STOELEN EN FAUTEUILS

F85BL fauteuil

F85BH fauteuil

S01 Stoel*

S11 Armstoel*

S05 Stoel*

S15 Armstoel*

S21 Stapelstoel*

S25 Stapelstoel*

B111 Bank

B112 2-persoons bank

*Meerdere combinaties met zitvlak en rugvlak mogelijk.

B113 3-persoons bank

F85BH-B400 (XS)

F85BL (standaard)

F85BL-B650 (XL)

F85BH-B780 (XLL)

F85BH Sta-op stoel

F85BH Aanschuifstoel

F85BH met eetblad
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