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“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!”

John Vreuls

BADKAMERKAST

TV-MEUBEL



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 

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

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

Naast maatwerk voert Vreuls Meubelen een eigen kastenlijn, waarvan wij in deze folder een aantal aan u voor-

stellen. Onze kasten worden vervaardigd van melamine, HPL kern spaanplaat of HPL kern berkenmultiplex. 

Ons vakkundige team zorgt uiteraard voor een robuuste constructie en topkwaliteit hang- en sluitwerk.

GARDEROBEKAST DRESSOIR SPECIAAL

Naast de op maat gemaakte garderobekasten en dressoirs kunt u ook voor specialistische meubels bij Vreuls 

Meubelen terecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lockers, medicijnkasten, tv meubelen, badkamer meubilair 

en nog veel meer. Bovendien kan elk product bij Vreuls Meubelen in haast iedere kleur worden uitgevoerd.

Een topkwaliteit meubel van het team van Vreuls Meubelen levert jarenlang plezier en gebruiksgemak op. 

Neem contact op met uw specialist John Vreuls en leg hem uw wensen voor.
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