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€614€614
€768€768

TV-meubel groot
Vitrine
Eetkamertafel met kruispoot 180 cm

€400  €320
€724  €579
€430  €344

NEDLoS

Dressoir groot

Topkwaliteit Expertise Snelle levering
ONZE GARANTIES!

EETKAMER 
SANTOS

EETKAMER 
YORK

€349€349Bergkast
Salontafel
Dressoir
TV-meubel

€399
€199
€499
€299

Eetkamertafel

Stoel Glenn

€79€79
€99€99



2 Kijk ook op de webshop www.meevita.be

VICENZA

KENSINGTON

De Vicenza reeks van Meevita zijn stoere kasten met veel praktische opbergruimte. Het strakke design en het visgraat motief geeft dit 
meubel een eigentijdse uitstraling. Met het zwart metalen frame past deze kast ook goed in een industrieel interieur.

EVERTONMILOS WINGS

€799€799

€719€719€674€674 €879€879

€599€599

€369€369

€369€369

€579€579

€1.029€1.029

€1.099€1.099

€799€799€749€749 €949€949

€799€799

€499€499

€499€499

€724€724

€1.292€1.292

Barkast

RelaxfauteuilRelaxfauteuil Relaxfauteuil

Bergkast

Salontafel

TV-meubel

Dressoir

Wandkast
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Eetkamertafel Otis van Meevita is een robuuste mango eettafel. Deze tafel heeft een zwarte metalen poot en heeft een blad met diame-
ter 130 cm (ook verkrijgbaar met een blad van diameter 150 cm). Het mango houten tafelblad past met de juiste eetkamerstoelen in elke 
woonstijl. Door de blanke lak blijft de natuurlijke uitstraling van het hout goed zichtbaar. Deze eetkamertafel is geschikt voor een grotere 
maar ook kleinere ruimte, en geeft toch een warme gezellige sfeer. Je zit heerlijk te (na)tafelen aan deze houten eettafel. Kijk voor bijpas-
sende eetkamerstoelen naar onze modellen die ook een zwarte poot hebben.

OTIS 

BRYAN GINA

€109€109 €107€107

€399€399

€579€579

€125€125 €119€119

€599€599

Barkruk Barkruk

Tafel rond

antraciet cognac

VINCE
IN DIVERSE KLEUREN!

IN DIVERSE KLEUREN!

€179€179
€199€199

Fauteuil

130 cm

of

150 cm



4 Kijk ook op de webshop www.meevita.be

FREETOWN

Eetkamertafel Freetown is een robuuste tafel en verkrijgbaar in vele kleuren. Het melamine tafelblad is krasvast, slijtvast en daardoor 
super geschikt voor een tafel die intensief gebruikt wordt. Dit materiaal is onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon te maken en te 
houden. Bovendien is deze tafel in vele kleuren verkrijgbaar, zoals vele houtkleuren maar ook andere kleuren zoals bijvoorbeeld de stoere 
Stone kleur. De Freetown is in 5 afmetingen verkrijgbaar tot een lengte van 250cm! De eettafel kan met X-poot of met U-poot besteld wor-
den, in 3 kleuren metaal, zwart, antraciet of wit. Kijk ook naar de salontafel Freetown voor een bijpassend model in de woonkamer.

HILL

COCO

€519€519

€267€267

€267€267 €69€69

€579€579

€299€299

€299€299

Tafel

Salontafel set

Salontafel set Laptoptafel

IN DIVERSE KLEUREN!

IN DIVERSE KLEUREN!
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MELANIE

WOUTER

€590€590

€511€511

€1.099€1.099

€511€511

€656€656

€682€682

€1.155€1.155

€682€682

Tafel ovaal

Dressoir

Bank

Barkast
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SOHO
AANBIEDING!

€799€799
Hoekbank

Hoekbank Soho is een stoere hoekbank in microvezelstof Jeep. De kussens en armleuning zijn afgewerkt met een vlindernaad voor een 
stoere uitstraling. Deze strakke hoekbank heeft vaste zitkussens en losse rugkussens voor een goed zitcomfort. De metalen designpoot 
geeft de bank een moderne look. Ben je op zoek naar een grijze hoekbank voor een landelijk of modern interieur, dan is model Soho een 
goede keus. Door de stoere vlindernaad en metalen poot past deze bank ook goed in een industriele woonstijl. Lekker zitten of languit 
relaxen, het kan allemaal. De bank is ook gespiegeld verkrijgbaar, met het hoekelement rechts.

Topkwaliteit Expertise Snelle levering

ONZE GARANTIES!

Bij ons kiest u uit een 
zorgvuldig gekozen 

assortiment van 
kwaliteitsartikelen.

Heeft u vragen over 
uw bestelling? Onze 
experts staan klaar 
om u te helpen per 
email of telefoon!

Wij staan voor een 
correcte levering. 

Uw bestelling, 
razendsnel bij u thuis 

geleverd.
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Bank Freija is een bankstel dat dankzij het strakke ontwerp mo-
dern én tijdloos is. Qua stofferen heb je ruime keuze uit stoffen in 
verschillende kleuren. Ook de pootsoort kun je zelf kiezen. Je fa-
voriete model stel je zelf samen, want Freija is een elementenbank 
en dus kun je veel opstellingen kiezen. De zitdiepte van de Freija 
bank is 57 cm en de zithoogte 44 cm. (zonder slaapfunctie en op-
bergfunctie)

Bank Mambo is een luxe bank in trendy design. De verstelbare 
hoofdsteunen krijg je er standaard bij. En er zijn meer mogelijk-
heden waardoor deze bank de ultieme loungebank is. Maak het 
luxegevoel compleet met deze extra opties op bank Mambo: 
(electrisch) verstelbare zitdiepte en usb-aansluiting in de afstands-
bediening. De zithoogte is 40 cm en de totale hoogte met 
neergeklapte hoofdsteun is 77 cm.

FREIJA MAMBO

HUGO

REIMS

VERSTELBARE HOEKSTUKKEN

ELEKTRISCH RELAXEN

€1.099€1.099
€1.199€1.199

€1.499€1.499€1.499€1.499

Bankstel

Fauteuil vast

Fauteuil elektrisch

€2.249€2.249

€1.799€1.799

€2.499€2.499

Hoekbank

Bank: 2,5 + 2 zit



Voor koopzondagen en afwijkende openingstijden ga naar www.meevita.be

Prijzen geldig van 1 januari t.e.m. 31 januari 2022. 
Alle genoemde aanbiedingsprijzen gelden tot 14 dagen na verspreiding van deze folder.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Verantwoordelijk voor deze uitgave is K. Heylen.

Boxspring Signa is een moderne boxspring met luxe hoofdbord 
dat zorgt voor een strakke, slanke belijning die nog eens wordt 
versterkt door de moderne pootjes. Met een pocketvering box en 
pocketvering matras lig je op topkwaliteit. Standaard met Bronze 
Traagschuim topper voor een stevige ondersteuning, met druk-
verlagende werking aangezien het schuim zich aanpast aan jouw 
lichaam.

MONTANA

SIGNA

Meevita: Baan naar Bree 121b - Peer - Gelegen op de meubelboulevard bij Heylen.
Tel. 011 610 665 - info@meevita.be - ZONDAG OPEN van 10.30u tot 18.00u.
Andere dagen van 10.00 tot 18.00u - dinsdag gesloten.

Voor meer info:
Bezoek onze website op meevita.be
en vergeet ons niet te volgen op:
voor alle nieuwtjes!

NEDLoS

€1.499€1.499
Boxspring

€999€999
Boxspring


