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Mechelen:
meubelen en
gastronomie
Ondanks de terugval van de meubelconsumptie in februari, hield de Meubelbeurs van Mechelen vrij goed stand. Er was minder kooplust, maar het bezoek
voldeed aan de verwachtingen en de professionele handel was op post. De
opkomst uit Wallonië was relatief beter dan uit Vlaanderen, en alle belangrijke
groeperingen waren op post. Ook uit Duitsland en Nederland kwamen er
enkele belangrijke bezoekers. De grootste drukte was er tijdens de middag;
dan trakteerde Mechelen de bezoekers op een verfijnde maaltijd.

MECHELEN - P.L.
Voor Stijn Mersseman van BSM was de beurs op zondag al goed begonnen. “Gisteren kregen we een Duitser over de vloer met twaalf winkels. Die bestelde ons
nieuw programma voor al zijn vestigingen. We kenden
die man niet, maar deze bestelling gaf ons meteen een
start waar we niet op gerekend hadden.” Ook Buurman
Frank Torfs kende een goede beurs, zowel met lederen
salons van Max Divani als met moderne slaapkamers
van Rauch. De topper bij Torfs was Matex, een Poolse
firma die stoffen salons verkoopt tegen instapprijzen. Hij
vertelt: “Met Matex zijn we nog niet naar buiten gekomen, daarom doen we het hier. De belangstelling voor
goedkope salons is groot, zeker nu de consument wat
voorzichtiger is met zijn budget.”
Boulanger toonde eiken eetkamers en wandprogramma’s van Portugese makelij, in een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Uittrekbare tafels zorgen voor toegevoegde
waarde in het gamma, net als het scala aan afwerkingen
waarin de meubelen verkrijgbaar zijn.

Goedkoop

BSM
Doimo Solotti

Vooral aanbieders van prijsgunstig meubilair waren druk
in de weer in Mechelen. De opmerkelijke terugkeer van
Lyndy met LC Mobili bijvoorbeeld zorgde voor een
ware volkstoeloop. Na een sabbatical van een half jaar
is Leen Huys weer helemaal terug van weggeweest. Met
goed vormgegeven, prijsgunstige wandjes en eetkamers
voor jonge gezinnen mikt ze resoluut op het ‘jong wonen’ segment. Ook Young Line Furniture van Jürgen
Decruy draaide een fantastische beurs. Young Line biedt
niet enkel kleinmeubelen aan, maar pakt steeds nadrukkelijker uit met volledige eetkamers, geflankeerd met
bijpassende accessoires.
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Guido Claerbout van Duvatex vond dat de handel te
snel voorbijging aan zijn stand. “Als je de handelaar opzoekt tijdens het jaar, vraagt hij of je iets nieuws hebt.
Toon je dan iets nieuws op een beurs als Mechelen, dan
lopen ze straal voorbij. Duvatex nam in Overpelt de
matrassenfabriek ABZ over en forceert daarmee een
opening naar de Duitse en Nederlandse markt.
Slaapcomfort in alle maten en uitvoeringen zag je bij
Revor, die geen gelegenheid laat voorbijgaan om van ieder beursmoment een feest te maken. Boxsprings, matrassen, Scandinavische toppers en bedbodems ... Revor
laat in het brede middensegment geen kans liggen om
zich te manifesteren en doet dat op een doortastende wijze. Nog in het goedkope marktsegment draaide
Maxfurn een heftige beurs. De collecties van de Nederlandse discountgroep lenen uitstekend om een publiek
te bereiken dat meer dan ooit prijsbewuster koopt.
Uit eigen land toonde het West-Vlaamse Thor mooie,
goed vormgegeven wanden en eetkamerprogramma’s.
In de collectie ‘Junto’ had de firma commerciële eet- en
slaapkamers mee waarmee ze klanten en prospecten
kon overtuigen. Thor is aan een comeback bezig in de
Benelux, wat in onzekere tijden zeker niet voor de handliggend is. Met ‘Natura’ heeft de het alvast een schitterend studioprogramma, dat een mooie kwaliteit koppelt
aan een zeer toegankelijke prijs. LAS uit Italië toonde
tijdloze 3-2 combinaties en hoeken in leder en bediende
hiermee nieuwe en bestaande klanten.

Eigenzinnige vormentaal
Cammers presenteerde op een modieuze vloer van
steigerhout klassieke en eigentijdse zitmeubelen in leder, met een hoogwaardige afwerking. Cammers koos
resoluut voor een eigenzinnige vormentaal, met hoge
ruggen in seniorensalons. In een strakke vormentaal liet
het bedrijf een gestoffeerd salon zien dat wel leek te
zweven in de ruimte.
Hoogwaardige, hedendaagse jeugdkamers en studio’s in
frisse kleuren zagen we bij Doimo, dat bij monde van
Ben Vertongen een uitstekende ambassadeur heeft op
de Belgische markt en een netwerk van zorgvuldig geselecteerde dealers. En Rudy Sap toonde in Mechelen
met Doimo Salotti een knappe collectie hoogwaardig

zitmeubilair in discrete kleuren. Doimo Salotti heeft
stoffen salons in afneem- en wasbare katoensoorten en
in linnen. Onder de naam ‘Soft Touch’ brengt de firma
een puntgave bankencollectie in natuurlijk gelooid anilineleder. Rudy Sap is enthousiast en langzamerhand raken ook de klanten geïnteresseerd in deze aparte en
aantrekkelijke collectie, waar standaard passende onderhoudsproducten worden bij geleverd.
In commerciële jeugdkamers pakte Recor uit met het
veelzijdige studioprogramma ‘Twister’, dat massief ogende planken in melamine combineert met witte corpussen. Door de intelligente opbouw stelt ‘Twister’ de consument in staat om meubelen te plaatsen in een kamer
met een schuine wand. We zagen nog ‘Tromso’, een elegante relaxbank met open basis en gecompartimenteerde rug, ‘Thalys’, een traditioneel relaxsalon met hoge
rug en optimaal zitcomfort en ‘Rosa’, een fauteuil met
ingebouwde powerlift die desgewenst kan geblokkeerd
worden. Belform toonde met ‘Franzo’ een knappe hoekopstelling met ingebouwde chaise longue, verkrijgbaar
in zeven modieuze kleuren en met contrasterende bies.
Met ‘Trocadero’ toonde de firma een echt actiemodel
dat zich met een modieus, opliggend kussen richt tot de
instapprijsklasse. ‘Cooper’ is dan weer een hoeksalon
met ingebouwde motoren die de volledige zit en rug
naar voor of achter laten schuiven.
Bij ‘Gami’, de instapcollectie van de groep Gautier, lieten
ze in Mechelen met ‘Hangun’ een nieuwe tienerkamer
zien in eikfolie. Strak vormgegeven, functioneel en prijsvriendelijk. Het compacte bed kan zowel links als rechts
gemonteerd worden. Gami rukt verder op in de betere Benelux meubelwinkels dankzij een uiterst goede
prijs/kwaliteitsverhouding.

A la carte
Recor Bedding bracht met ‘à la carte’ een nieuw conceptprogramma mee naar Mechelen. Via een matrix kan
de consument het bed van zijn of haar dromen samenstellen op basis van look en feel, functionaliteit en com-

DEZ
Belform
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Thor

fort. Het goed-beter-best concept varieert tussen 1.395
en 2.199 euro, afhankelijk van de matras, de opbouw en
de toeters en bellen. Visueel wordt ‘à la carte’ ondersteund met pos-materiaal.

LAS

Knap in meubelen en een beetje alleen in het segment
van landelijk, romantisch houten meubilair, was Lee &
Lewis. L&L toonde op een smaakvolle stand geïntegreerde keukenoplossingen met wasbak en aanrecht in
marmer. Met een volledig massief programma in uitgeborsteld dennenhout zorgt het voor een goed geprijsd
programma. L&L laat steeds meer collecties exclusief
ontwerpen om aan prijsbescherming te doen.
Sympa scoorde een goede beurs met heerlijk en modieus zitmeubilair in stof en leder. Vooral de lage, stoffen salons die in Polen worden geproduceerd, werden
opvallend goed onthaald. Sympa zag zijn vast cliënteel
en verkocht aan vaste klanten zowel uit Vlaanderen als
uit Wallonië. De Eiken Zetel bracht hoogwaardig relaxen comfortmeubilair mee naar Mechelen in een mooie
prijs/kwaliteitsverhouding. Relaxen worden steeds eleganter bij deze zitmeubelfabrikant; zo is bij bepaalde
modellen is de relaxfunctie nauwelijks zichtbaar.

Mecam met nieuw logo
Van eigen bodem en tevreden met de meubelbeurs van
Mechelen, is de groep Mecam, die opviel met een nieuw
logo en enkele elegante, nieuwe modellen. Zowel NeoStyle als Mecam scoorden andermaal met Belgische

kwaliteit, verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren,
leders en opstellingen.
Bauwens uit Beernem toonde goed geprijsde eetkamers in natuurlijk ogende melamine. Ritmische vormgeving, toffe materialenmix en scherpe prijzen zorgden in
Mechelen voor goeie business.
De firma Rom tenslotte bracht met ‘Equinoxe’ een
nieuw bedbankenconcept, dat in het verlengde ligt van
het 20 cm-concept en in drie verschillende modellen
een longchair combineert met een uitklapbed. Afhankelijk van het gewenste comfort – polyether, bultex of
viscovegetal – zijn er drie modellen beschikbaar: Leones,
Mira en Sirius. Naar gelang van het gekozen model zijn
de armleggers 10, 20 of 30 cm breed. •

