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Boxspring

Kristal 25

Deze set bestaat uit 2 comfortabele vlakke
boxsprings op robuuste poten met een strak
gestoffeerd hoofdbord. Uw lichaam wordt
heerlijk ondersteund door 7-zone Preston
Topaas pocketvering matrassen.
140 x 200 cm van 1700,- voor 1495,160/180 x 200 cm van 1838,- voor 1695,Afgebeeld hoofdbord ‘City’ +125,-

Vroege
Vogel
Voordeel

vanaf

1495,boxspring
140 x 200 cm

Zoals afgebeeld:
Vlakke uitvoering, 180 x 200cm
met hoofdbord City 1820,*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.
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Slaapkamer

Maxim
Nu van 1749,voor

1499,-

Vroege
Vogel
Voordeel
vanaf

499,-

Robuust
en stoer
in industriële
stijl
Slaapkamer Maxim
Ledikant 140 x 200 cm
Ledikant 160 x 200 cm
Ledikant 180 x 200 cm

499,549,599,-

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Vlak 140 x 200 cm
Elektrisch verstelbaar
vanaf 2299,-

Ledikant
140 x 200 cm

Nachtkastje 235,- per stuk
Bedlampjes 125,- per stuk
Bijpassende linnenkast leverbaar
Bijpassende commode leverbaar

Zoals afgebeeld:
Elektrisch verstelbare boxspring
180 x 200cm 2499,-

Kaapstad
• Moderne boxspring met een elegant hoofdbord,
• Voorzien van een heerlijke koudschuimtopper
matrassen met comfortabele 7-zone pocketvering met SensICE® voor ultiem slaapcomfort.
voor optimale ondersteuning.
• Verschillende designpoten leverbaar.
• Uit te breiden met een bijpassend voetbord.
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren.

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.
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Murano
Kast

Nadia 2.0

Zoals afgebeeld:
kast in de maat 200 x 240 in
dekor Vulkan. 1 deur met
kristalspiegel en aluminium
handgrepen
835,00

Kast

Meerprijs voor LED verlichtingset
als afgebeeld 191,00

Vroege
Vogel
Voordeel

vanaf

556,-

gratis

Spiegeldeur

2-deurs,
113 x 200 cm

vanaf

699,160 x 223 cm

Zoals afgebeeld:
Kast in de maat 300/240 cm
van 1793,- voor 1529,Zoals afgebeeld:
2-deurs kast met 4 laden
120 x 80 cm
Leverbaar vanaf 684,-*

*Alle kastprijzen zijn exclusief montage.

Zoals afgebeeld:
ladekast met 4 laden
120 x 80 cm
Leverbaar vanaf 657,-*

Zoals afgebeeld:
Nachtkasten
al leverbaar vanaf 207,-*
(2-laden nachtkast 40 cm)

Preston Nadia 2.0
Leverbaar in 6 breedtematen, 160/180/
200/240/270/300 cm en 2 hoogtematen
223 en 240 cm. Keuze uit 8 decor-kleuren
en ook mogelijkheden voor glasdeuren
zoals afgebeeld. Meerprijs per extra
spiegel/glasdeur 180,- per stuk

Hoogte 223 cm
160 (2x80 cm) van 833,180 (2x90 cm) van 881,200 (2x100 cm) van 927,240 (3x80 cm) van 1130,270 (3x90 cm) van 1203,300 (3x100 cm) van 1234,-

voor 699,voor 749,voor 799,voor 999,voor 1049,voor 1099,-

Hoogte 240 cm
160 (2x80 cm) van 913,180 (2x90 cm) van 963,200 (2x100 cm) van 1016,240 (3x80 cm) van 1234,270 (3x90 cm) van 1314,300 (3x100 cm) van 1352,-

voor 789,voor 839,voor 879,voor 1069,voor 1139,voor 1169,-

*Alle kastprijzen zijn exclusief montage.

Matras

Matras

Pocketveringmatras met 7 comfortzones voor
heerlijke ondersteuning van uw lichaam, afgedekt
met een hoogwaardige koudschuim in soepele of
stevige uitvoering. Dit matras hoeft niet omgedraaid
te worden.
De afritsbare, ®Feran Cool & Dry stretch tijk zorgt
voor een koel en droog slaapklimaat. De totale
dikte van de matras is 24 cm en daardoor goed
combineerbaar met de andere matrassen.

Dit pocketveringmatras met visco-elastisch schuim
heeft extra drukverlagende eigenschappen.
De 7 comfortzones bieden u de juiste
ondersteuning. Dit matras hoeft niet omgedraaid
te worden. Voor een fris slaapklimaat is dit matras
voorzien van een afritsbare ®Feran Cool & Dry tijk.

Robijn

Saffier
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499,-

599,-

Royal 25

Voor iedereen een comfort
naar eigen wens

599,Matras

Onyx

Koudschuimmatras met 7-zone 3D profilering
voor drukverlaging en ondersteuning op de
juiste plaatsen. Verkrijgbaar in 3 hardheden
waaronder een extra stevige uitvoering zonder
profilering voor een hogere gewichtsklasse vanaf
100kg. Eénzijdig beslaapbaar en voorzien van de
afritsbare ®Feran Cool & Dry tijk. De totale dikte

699,Matras

Jade

De Pulse®latex afdekking in dit pocketveringmatras
zorgt voor een weldadig comfort. De speciale highlow pocketveren zorgen voor extra ondersteuning
en maakt draaien in bed makkelijker.
Ook dit matras is voorzien van de afritsbare ®Feran
Cool & Dry tijk met anti-allergische eigenschappen.
Dit matras hoeft niet omgedraaid te worden.

Vlak

140 x 200 cm van 2139,- voor 1895,160/180 x 200 cm van 2377,- voor 2095,Afgebeeld hoofdbord ‘Twist’ +125,-

Elektrisch verstelbaar

140/160/180 x 200 cm van 3818,- voor 3495,-

vanaf

1895,140 x 200 cm

Zoals afgebeeld:
Vlakke boxspring, 180 x 200 cm met
hoofdbord Twist en designpoten 2260,-

Preston Royal 25
• Boxsprings 25 cm vlak, met 7-zone
pocketvering
• Glad gestoffeerd hoofdbord,
7 cm dik x 100 cm hoog, gelijk of
oversized (10cm uitstekend)
*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

• Pocketveringmatras(sen) met
7 comfortzones, voor optimale
lichaamsondersteuning
• Comfortschuim topdek, comfortabele
en goede ondersteuning

• Poten in meerdere opties
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren

2 voor

Dekbed Sensation 7Air Excellent*
Enkel synthetisch dekbed
140 x 200 cm van 119,- voor 79,95
Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 229,00 voor 159,240 x 220 cm van 459,- voor 319,-

Door
Preston
aan- !
bevolen
Dekbed Xclusive*
90% zuivere witte ganzendons
140 x 200 cm van 349,- voor 229,Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 479,- voor 319,240 x 200 cm van 896,- voor 579,* In meerdere maten verkrijgbaar

Hoofdkussen Polardream Alaska
Ergonomisch gevormd, synthetisch hoofdkussen. Gevuld met Aerelle Cool Night
vezelbolletjes.
van 65,- voor 39,-

Hoofdkussen Dynamic
Gevuld met polyester slaapbolletjes.
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
2 voor 35,-

Door
Preston
aan- !
bevolen
Xclusive Eco de luxe
3 kamer donskussen waarvan de dikte
naar wens is aan te passen, door middel
van een rits.
99,95

Kussenbeschermer CottonTouch
Een anti-allergische kussensloop
met rits houdt het hoofd koel tijdens
warme nachten.
14,95

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden.
Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Het is mogelijk dat openingstijden afwijken indien noodzakelijk vanwege actuele coronamaatregelen.

Openingstijden:
Ma 09.00-12.30 / 13.30-18.00
Di gesloten
Wo 09.00-12.30/ 13.30-18.00
Do 09.00-12.30/13.30-18.00

Peter Zuidstraat 7-9 Sint Anthonis

T (0485) 38 19 02
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Vrij 09.00-12.30/ 13.30-20.00
Zat 09.00-16.00

