IN DE KIJKER \

Meubar investeert 50 miljoen in
West-Vlaamse meubelproductie
Nick Vanderheyden, freelance journalist

De groep Verraes, eigenaar van de meubelbedrijven Meubar (Aartrijke) en Evan Furniture (Veurne) tekent voor de
grootste investering in de sector van de meubelproductie in West-Vlaanderen uit de jongste tien jaar. Gespreid over
drie fases gaat het over een besteding van circa 50 miljoen euro. De twee vernieuwde productiesites laten toe om
de positie ten opzichte van lagelonenlanden aan te scherpen, in te zetten op hernieuwbare energie en de productie
van de kenmerkende honingraatpanelen verder uit te bouwen.
De groep Verraes telt om en bij de
200 medewerkers in West-Vlaanderen
en draait een omzet van quasi
50 miljoen euro. Meubar uit Aartrijke is
met 145 medewerkers het vlaggenschip.
De beide ondernemingen (Meubar en
Evan Furniture) produceren betaalbare
meubelen (slaap-, eet-, kinderkamers
en thuiskantoren) in melamine voor
meubelwinkels en grote ketens
wereldwijd. De groep rekent onder meer
Gaverzicht, Top Interieur en Comfortluxe
in België, But en Conforama in Frankrijk,
en Leenbakker in Nederland tot het
internationale klantenbestand.
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