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Meubelbeurs
Mechelen
van 24 tot 27 februari

Van zondag 24 tot woensdag 27 februari vindt in de Nekkerhal in Mechelen de
Meubelbeurs plaats. Bijna negentig Belgische en buitenlandse exposanten komen
hun koopwaar presenteren aan in hoofdzaak Belgische winkeliers. Al vinden door
het fel getormenteerde meubellandschap bij onze noorderburen, langzamerhand
ook Nederlandse collega’s de weg naar de Nekkerhal. Het aanbod situeert zich
in het brede middensegment, met uitschieters naar boven en onder. Dat vertelt
Nadine Janssens de vooravond van het meubelfeest in de Nekkerhal.

“Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat organisatorisch alles gesmeerd loopt”, zegt organisator Nadine
Janssens. We brengen een zo breed mogelijk aanbod
samen in de Nekkerhal, met belangrijke Belgische referentieleveranciers zoals Recor Group, MDR, Mecam
Group, Bauwens, Rom, Revor, Velda, De Eiken Zetel,
Thorgroup, Medal, BSM, Belrom en tal van internationale spelers. We nodigen alle Belgische en Nederlandse
winkeliers uit, met alles erop en eraan. Op elk moment
kan iedereen een frisdrank of koffie krijgen en er is een
gastronomisch buffet voor onze trouwe bezoekers. Ook
de parking nemen we voor onze rekening. Mechelen is
zeer centraal gelegen en makkelijk bereikbaar vanuit het
noorden en het zuiden van het land en het buitenland.
Kortom, alle elementen zijn aanwezig om van Mechelen
een succes te maken.”

Oudste beurs
“De Meubelbeurs is de oudste beurs en staat geboekstaafd op het stadhuis als historisch patrimonium. De
meubelsector was ooit de belangrijkste economische
branche in Mechelen, de Meubelbeurs is dan ook een
levende getuige van dit roemrijke, economische verleden van de stad.”
“De fabrikanten die nog echt uit Mechelen komen, kun
je nog op één hand tellen. Cammers en Dima zijn de
belangrijkste. In de Raad van Bestuur zitten nog enkele
handelaars of groothandelaars, zoals Frank Van Beersel, Wilfried As en Frank De Meulder. Het zijn allemaal
mensen die mij heel hard steunen. Dat is nodig, want de
Meubelbeurs van Mechelen is vandaag een internationale aangelegenheid met vaste waarden uit binnen- en buitenland en kleinere producenten die de Belgische markt

willen testen. Dat lukt hier omdat de
beurs overzichtelijk is en het moeilijk
is om klanten te mislopen.”
Naast een belangrijk aandeel Belgische fabrikanten exposeren er in
Mechelen enkele Nederlandse, Italiaanse, Duitse en Poolse fabrikanten,
onder meer Rauch, Bardi, Max Divani,
Wiemann (met een stand die dubbel
zo groot is), Nicoletti, Frans Bijnen
Meubelen en Eleonora zullen zorgen
voor een goede internationale productenmix. Uit de US is er Furniture
Origins, in de accessoiressfeer zijn er
enkele verrassende firma’s zoals Obidos, dat handgemaakte kunstwerken
verkoopt, de Italiaanse specialist van frivole tapijten Sitap en D-Line Brands, waar de handel terechtkan voor
kunstwerken met attitude.

Nieuwkomers
“Nieuwkomers zijn onder meer de Italiaanse zitmeubelfabrikant Brosse (deel van de groep Italart), de belangrijke Spaanse groep Indufex, waar Michel en Leen Feys
de vertegenwoordiging voor waarnemen en Dico, met
een nieuwe productlijn uit Nederland. En de terugkeer
van Jaritex geeft de beurs van Mechelen extra glans.
“Het enige waar we geen vat op hebben, is de opkomst
van de bezoekers. We doen al het mogelijke qua uitnodigingen en leggen de grootst mogelijke gastvrijheid aan
de dag. Wie het allemaal wil meemaken, heten we van
harte welkom”, aldus Nadine Janssens. •

