Meubelen Gova: nu nog meer meubelplezier
Meubelen Gova naast de Ring in Lier heeft zopas zijn winkelruimte verdubbeld. Bovenop de
winkeloppervlakte van zowat 6.000 m² werd nogmaals 5.000 m² toonzaal gebouwd. Op deze
nieuwe verdieping kreeg het fel uitgebreide assortiment slaapkamers een plaats, terwijl
beneden ruimte vrijkwam voor nog meer salons en eetkamers. Gova blijft groeien.
Vandaag, 1 december 2001, dag op dag vijf jaar na de opening van Gova aan de
Hoogveldweg naast de Ring in Lier, wordt de uitgebreide toonzaal tijdens een feestelijk
openingsweekend voorgesteld aan het publiek. Blikvanger van de vernieuwde winkel is
ongetwijfeld de prachtige glazen trap, die u naar de nieuwe verdieping brengt. Die is
natuurlijk ook via een lift te bereiken.
De nieuwe winkelruimte op de eerste verdieping van Gova legt vooral het accent op het
slaapgebeuren. U kan er terecht voor een uitgebreid gamma van slaapkamers op maat,
aangepaste dressings en kleerkasten en natuurlijk ook beddenbodems en matrassen.
Belangrijkste merken in het assortiment beddenbodems zijn Auping, Poullman en Impuls.
Door de verhuis van het slaapgebeuren naar de bovenverdieping, kwam er ook in de reeds
bestaande winkelruimte op het gelijkvloers plaats vrij. Gova heeft daardoor haar aanbod aan
eetkamers en salons nog verder kunnen uitbreiden. Ook deze bestaande ruimte werd trouwens
vernieuwd, zodat letterlijk de hele zaak vandaag in een gloednieuw kleedje zit.
Bij Meubelen Gova kan u terecht voor zowel klassieke als moderne meubelen en dit in alle
mogelijke uitvoeringen en stijlen. Naast tijdloze kwaliteit, vindt u er dus ook steeds de
nieuwste trends en kleuren. Gespecialiseerde woonadviseurs geven bovendien vrijblijvend
advies over de inrichting van uw appartement, loft of woning.
In het weekend kan u in de cafetaria van Meubelen Gova bij een drankje nog even rustig
overleggen of nadenken over uw aankoop. Eens de knoop doorgehakt, zorgen de
professioneel geschoolde medewerkers van Gova voor een probleemloze levering en een
correcte montage en plaatsing van uw meubelen bij u thuis.
Kortom: Meubelen Gova zorgt voor een vlotte inrichting van uw interieur.
Meubelen Gova
Hoogveldweg 95
(naast de Ring, einde Ring richting Herentals)
2500 Lier
Openingsuren:
Ma, woe, do, vrij: 10 tot 19 uur
Zaterdag: 10 tot 18 uur
Zondag: 14 tot 18 uur
Dinsdag gesloten
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