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MAATWERK 

“ TOT HET KLEINSTE DETAIL”

Ieder mens heeft andere wensen en behoeftes en iedere ruimte vraagt om een andere 
invulling. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij onze meubelen aanpassen aan 
deze behoeftes en wensen van de klant: met de juiste lengte, breedte, hoogte en afwer-
king. Zo creëren we een meubel dat geschikt is voor iedere situatie. Onze meubelen zijn 
ambachtsproducten die met veel aandacht en kwaliteit worden gemaakt zodat u er jaren-
lang van kunt genieten.

 

HET IS NIET MEER DAN LOGISCH DAT WIJ ONZE 

MEUBELS AANPASSEN AAN DE BEHOEFTES EN 

WENSEN VAN DE KLANT: MET DE JUISTE 

LENGTE, BREEDTE, HOOGTE EN AFWERKING. 

M



Voor de exacte calculatie van uw gewenste opties, vraag inlichtingen :
   

meubelfabriek VANDENBERGHE nv
Hillesteenweg 13

8750 Wingene Belgium
www.mvw.be
info@mvw.be

+32 51 65 54 53 

DUURZAAMHEID 

“TOEKOMST & MILIEU”

Duurzaamheid begint bij de grondsto�en. 
Daarom zijn alle meubelen bij Vanden-
berghe uitsluitend gemaakt van Europese 
eik en indien mogelijk met FSC - label. Ze 
worden zodanig vervaardigd dat ze ten allen 
tijde weer terug in de natuurlijke kringloop 
kunnen worden opgenomen. Maar duur-
zaamheid stopt niet bij het product, ook met 
de productie en ons handelen als werkgever 
bepalen wij  de duurzaamheid van onze 
producten.

 

AMBACHT

“EEN EERLIJK VERHAAL”

Alle meubelen bij Vandenberghe worden op 
ambachtelijke wijze in eigen atelier gemaakt 
en zijn van een hoge kwaliteit. Elke bestel-
bon wordt met evenveel zorg behandeld, of 
het nu gaat om een meubel uit onze reeks 
standaardmodellen of een meubel in maat-
werk.

 





OAKWOOD DINE
Gemaakt van geselecteerde eiken hout met weinig noesten.  
zijden in metaal afgewerk in poederlak.
Wilt u een kast hoger, langer of zelfs een ander onderstel? 
Maatwerk is mogelijk.

Fabriquée en chêne de qualité, sélection avec peude noeuds.  
Cote en métal �nition époxy.
Désirez-vous le dressoir plus haut, plus long ou avec une autre
base? 
Personnalisation possible, appelez-nous ou envoyez un email!

Made of A-quality oak wood with a minimum of knots. 
Side powder coated metal.
Would you like the console higher, longer or with a di�erent base? 
Can be completely customised, call or email for quotations.











Strakke lijnen, combinatie van traditioneel 
vakmanschap en moderne technieken in een 
hedendaagse sfeer.

• korpus vervaardigd uit Frans eiken hout

• ruggen en legplanken fineer eik

• legplanken in hoogte verstelbaar

• kwaliteits BLUM beslag

• deuren voorzien van softclose scharnieren  

• afwerkingsmogelijkheden zoals de houtstalen 
www.mvw.be/nl/afwerking

• gelijke prijzen voor afwerkingen 
nature colors / elegance colors / trend colors

Dressoir 4 deuren
Dressoir 4 portes
2010 x 490 x 900   Art. 28.000  

Bar 4 deuren 2 laden
Meuble bar 4 portes 2 tiroirs
1650x 490 x 130   Art. 28.200  

Tv kast
Meuble Tv
1480 x 490 x 530   Art. 28.400

Tv kast
Meuble Tv
1790 x 490 x 530   Art. 28.410

Tafel 200
Table 200
2000 x 1000 x 770    Art. 28.500  

Tafel 220
Table 220
2200 x 1000 x 770   Art. 28.600  

OAKWOOD DINE

Prijslijst 2017/2 incl Btw 21%

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

Dressoir 5 deuren
Dressoir 5 portes
2500 x 490 x 900   Art. 28.100  

NEW  

Stoel - stof Lugano
Chaise - tissu Lugano
800x 450 x 600   Art. 10.600  






