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...wonen...

75 jaar vakmanschap en goede vormgeving in een familiezaak

T E RECH T 
TOO N A A N G E V E N D



2

Salons
Met aanpasbaar 
zitcomfort.

Zacht en uitnodigend,  
een tijdloos design. 

Vanuit esthetisch oogpunt zijn 
onze salons alvast een aanwinst 
voor je huis. 

In combinatie met 
het zalige zitcomfort en 
de mogelijkheden om dit naar 
wens aan te passen vormen de 
zetels dan ook echte toppers.
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Maak alvast 
persoonlijk kennis 
met de vormgeving 
en het comfort van 
onze design salons 
van toonaangevende 
merken. 

Een salon kopen 
doe je echter niet 
op 1, 2, 3. Daarom 
staan we je bij met 
onze deskundige 
mening om je te 
helpen in je zoektocht 
naar het ideale salon.
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Wij kiezen voor puur vakmanschap en  
duurzame mechanismen voor het beste  
comfort en het grootste gebruiksgemak. 

Ontdek de diverse uitvoeringen en 
mogelijkheden van elke relaxzetel,  
en ontspan!
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Relaxen
Ben je klaar om luxueus 
weg te zinken…
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Salontafels
Durf combineren in vorm en hoogtes
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Tafels
Voor elk wat wils.

Bij Peeters-Van Leeuw 
krijg je een ruime keuze 
wat betreft de vorm van 
het tafelblad: ronde tafels, 
ovale tafels, vierkante 
tafels of rechthoekige 
tafels in een vaste 
uitvoering of die je op een 
eenvoudige manier kan 
verlengen. 

Ook op vlak van materiaal  
valt er heel wat te beleven, 
elk materiaal heeft zijn 
eigen kenmerken, uitstraling 
en past bij een manier van 
leven.

Laat je adviseren en kies 
een tafel die echt bij je past.
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Wij combineren een modern design 
feilloos met het nodige gebruiksgemak. 

Dressoirs en kasten
De perfecte blikvanger
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Wie zijn wij

1

Bij ons kom je thuis

Al meer dan 75 jaar is 
designmeubelwinkel 
Peeters-Van Leeuw een écht 
familiebedrijf met een hart voor 
design. Wie binnenstapt in 
onze toonzaal, wordt met open 
armen ontvangen en voelt zich 
meteen thuis. 

Wij luisteren naar jouw wensen 
en denken mee na over een 
totaalconcept voor jouw 
interieur. 

3 goede redenen om te kiezen 
voor Peeters – Van Leeuw
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Wie zijn wij
2

Design van 
superieure kwaliteit

Kwaliteit en duurzaamheid  
staan voor ons centraal. 
Daarom werken we uitsluitend 
samen met echte topmerken.

Deskundige 
dienstverlening

Een designwinkel die al 75 
jaar uitgebaat wordt door 
dezelfde familie? Dat betekent 
dus ook al 75 jaar ervaring. 

Het stelt ons in staat tijdelijke 
trends te onderscheiden van 
dat wat overeind blijft. Bij 
Peeters-Van Leeuw kiezen we 
voor design dat blijft.
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Puur Belgisch
Eerlijk en authentiek 



13

In- en outdoor
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Design
Een goed ontwerp, blijft mooi.

Alle design meubelen die je bij Peeters-Van Leeuw 
kan kopen, getuigen van een hedendaagse, 

oogstrelende vormgeving. 

Maar ook de gebruiksvriendelijk-heid, 
duurzaamheid en kwaliteit van de meubelen  

werd niet over het hoofd gezien  
tijdens de ontwerpfase.
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Slaap-
kamers
Om in weg te 
dromen...
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Wat heb je nodig 
voor een zalige 
nachtrust?

Het belangrijkste is dat 
je (wervelkolom) recht 
ligt, en daarom hebben 
we zowel voor buik-, rug- 
als zijslapers geschikte 
hoofdkussens in ons 
assortiment, van diverse 
materialen en diktes.  
In combinatie met een 
goede kwaliteitsmatras 
en bedbodems, haal 
je het meeste uit een 
welverdiende nachtrust.

Een dressing  
of kleerkast?

Om de beste keuze te 
maken qua afwerking 

en indeling, staan onze 
interieurarchitecten 

bovendien voor je klaar 
met deskundig advies. 

Benieuwd naar meer? Kom 
dan langs in onze toonzaal 

in Veerle-Laakdal!
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Breng je een bezoekje aan onze meubelwinkel, 
dan ontvang je meteen ook professioneel 

(slaap)advies over onze boxsprings. 

Goed slapen? Dat begint bij het juiste bed!

Boxsprings

Een goede nachtrust
doet wonderen.
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We staan je bovendien 
bij met persoonlijk 
advies opdat je 
de juiste keuze 
kan maken. We 
spelen daarbij in 
op jouw noden, en 
laten je zien welke 
bedden bijvoorbeeld 
je rugklachten 
verzachten of je koeler 
laten slapen.
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OUDE GEELSEBAAN 100
2431 VEERLE-LAAKDAL
T E L .  0 1 4  8 6  1 5  7 4
www.peetersvanleeuw.be
Open: ma, di, do, vr: 10.00 - 18.00u.
Za. + zo.: 11.00 - 18.00u., wo. gesloten

We denken op een creatieve manier na over jouw 
interieur zodat we je woondroom kunnen realiseren. ”“
	 Gediplomeerde interieurarchitecten
	 Persoonlijk en professioneel 

interieuradvies
	 Bezoek bij je thuis indien gewenst
	 Wij denken met je mee over het 

totaalplaatje
	 Gratis levering door eigen 

plaatsingsteams
	 IJzesterke service

T E RECH T TOO N A A N G E V E N D


