SPECIALS
AUTUMN
SPECIALS
Torino Excellent
elektrisch
Nù

1799.-

jouw slaapkamer

jouw Stijl!

meer Torino
boxsprings!

volledig
elektrisch
verstelbaar
Hoofdbord
Excellent
Split-topper
Home HR
Pocketvering
matras 320m2

torino
Premium kwaliteit, volledig
elektrisch verstelbaar.
Inclusief gecapitonneerd
hoofdbord.

140x200cm
160x200cm
180x200cm
200x200cm

1799,1899,1999,2099,-

210cm lengte +10%
220cm lengte +20%

Klant van de Maand op pagina 12!

Exclusief verkrijgbaar bij
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AUTUMN
SPECIALS
Torino Exclusive
elektrisch

SPECIALS

Nù

torino

1499.-

mooi
samen
Moon
nachtkastje

219.Night
nachtkastje

199.-

Met soepel
lopende laden,
mat zwart stalen
onderframe.
Afmeting
42x42x60cm

Torino boxsprings
zijn verkrijgbaar
in meer dan
stoffen/ kleuren

30
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volledig
elektrisch
verstelbaar

alleen de mooiste

Bedden
Uiterst comfortabel slapen en relaxen op
een originele Torino boxspring!

De Torino boxsprings zijn van de hoogste
kwaliteitsklasse, de massief houten frames
hebben houten tandverbindingen, zo stevig
dat er maar vier poten per box nodig zijn, voor
een fraai, zwevend effect.
De meest luxe afwerking en stoffering in de
mooiste bekledingstoffen.

De boxsprings en matraskernen zijn
allemaal voorzien van staalband,
de onderzijde van de onderbox is
opengewerkt zodat de topklasse
vakmanschap en afwerking duidelijk
zichtbaar zijn.
140x200cm
160x200cm
180x200cm
200x200cm

AUTUMN
SPECIALS
Torino Go
compleet

Nù

999.-

1499,1599,1699,1799,-

210cm +10%
220cm +20%

torino
Top kwaliteit en
zeer solide. Extra
hoge box, 30cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm
200x200cm

999,1099,1199,1299,-
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AUTUMN
SPECIALS
Koudschuim
oplegmatras

stevig comfort

SP

Nù

129.-

DIAMOND
Uitermate veerkrachtige
oplegmatras egaliseert
en verbetert uw
slaapcomfort.
De duurzame
koudschuim kern is
uitermate comfortabel en
optimaal ventilerend.
De bekledingsstof is
afneembaar en wasbaar.

70x200cm
80x200cm
80x210cm
80x220cm
90x200cm
90x210cm
90x220cm
140x200cm

129,129,139,149,139,149,159,229,-

140x210cm
140x220cm
160x200cm
160x210cm
160x220cm
180x200cm
180x210cm
180x220cm

249,269,249,269,289,269,289,299,-

Miami

24.95

Nù

natuur rubber
puur natuurlijk

ontwikkeld
door NASA

Nù
latex
oplegmatras
8cm dik

159.-

traagschuim
oplegmatras
8cm dik

Nù

169.-

De oplegmatras Diamond
latex is voorzien van een
afritsbare tijk met borderafwerking aan beide zijden.

Deze oplegmatras Diamond
heeft een traagschuim kern,
een materiaal wat in de
ruimtevaart is ontwikkeld.

Bovendien is de border
voorzien ABS ventilatie, een
speciaal rasterdoek, ultra
geventileerd. De afritsbare
tijk is machine wasbaar.

De Diamond traagschuim
biedt drukverlaging, comfort,
ondersteuning en soepele,
ultra elastische aansluiting
aan uw lichaam.

80x200cm
90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

159,169,279,299,329,-

80x200cm
90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

169,179,299,319,349,-

Het speciale boxmodel biedt
ondersteuning en aansluiting aan uw
hoofd en nek. De speciale vulling van
Comfort-Fibreballs brengt u in een
aangenaam ontspannen lighouding
en geeft u precies de goede hoogte
en aansluiting aan uw hoofd en nek.

Watergel
Nù

49.95

Soepel, koel, duurzaam en blijvend
elastisch!
Watergel is verkoelend en fris.
Puur comfortabel door de
automatische aansluiting aan
uw hoofd en nek. U voelt direct
verlichting en optimale ondersteuning
van uw nek en schouders.
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PECIALS

Ambassador
PURE LUXURY
COMFORT
ZONE

8

AFDEK
LAAG

VENTILATIE
ROOSTERS

HR FOAM

250
GRAM
WOL

200

4

ZOMER
ZIJDE

HAND
GREPEN

GRAM
KATOEN

WINTER
ZIJDE

24 i m a
TOTALE
HOOGTE

De Ambassador matras is een
matras om van te houden. Een
ongeëvenaard luxe matras!
Alleen de meest prestigieuze
hotels bieden hun gasten dit
premium comfort, zonder
compromis.

le v

M e nFt

t

cm

5

FIRM
JAAR
HOOG
MEDIUM
COMFORT COMFORT GARANTIE LAAG VEER

tie

450
POCKET

4 CM

HYBRIDE

op

7

il a

Waarom kiest u voor een
Ambassador Premium Matras?

ha

n dgrepen

AmbassadorAmb
mbassador
AmbassadorAmbassad
AUTUMN
SPECIALS
Ambassador
premium matras

URE LUXURY PURE LUXURY499.-

8

LATIE
TERS

50
CKET

Nù

PURE

Ambassador Premium Matras

Het geheim van de Ambassador?
De combinatie van unieke pocketinterieur
met hoog-laag veren, perfecte afwerking
en de meest luxe materialen.

PURE LUXURY

Deze matras biedt u de verfijnde
HYBRIDE
250
200
4 CM
ondersteuning die zorgt24
voor een
cm
weldadige nachtrust.
GRAM
WOL

WINTER
ZIJDE

GRAM
KATOEN

ZOMER
ZIJDE

70x200cm
80x200cm
80x210cm
HYBRIDE
4 CM
HR FOAM
80x220cm
90x200cm
COMFORT
AFDEK
90x210cm
ZONE
LAAG
90x220cm
100x200cm
120x200cm

7

4

7 M F8 5

250
GRAM
WOL

HR FOAM

200

GRAM
KATOEN

450
COMFORT MEDIUM
AFDEK VENTILATIE
WINTER
ZOMER
HAND
TOTALE
FIRM
JAAR
HOOG
POCKET HOOGTE
ZONE COMFORT
LAAG
ROOSTERSGARANTIE
ZIJDE LAAG
ZIJDE
GREPEN
COMFORT
VEER

140x200cm
479,140x210cm
499,140x220cm
549,250
GRAM
160x200cm
599,WOL
160x210cm
529,VENTILATIE
WINTER
160x220cm
579,ROOSTERS
ZIJDE
180x200cm
629,180x210cm
599,180x220cm
699,-

8

799,879,959,200
GRAM
899,KATOEN
989,ZOMER
1079,ZIJDE
999,1099,1199,-

4
HAND
GREPEN

24
cm

TOTALE
HOOGTE

4
HAND
GREPEN

24
cm

TOTALE
HOOGTE

M F7 5

HYBRIDE

4 CM

HR FOAM

PURE LUXURY
M F7 5

HYBRIDE

4 CM

HR FOAM

8

FIRM
JAAR
HOOG
MEDIUM
450
COMFORT
AFDEK VENTILATIE
COMFORT
VEER
POCKET COMFORT
ZONE GARANTIE
LAAG LAAG
ROOSTERS

8

450
COMFORT
AFDEK VENTILATIE
FIRM
JAAR
HOOG
MEDIUM
POCKET COMFORT
ZONE GARANTIE
LAAG LAAG
ROOSTERS
COMFORT
VEER

250
GRAM
WOL

WINTER
ZIJDE

200

4

ZOMER
ZIJDE

HAND
GREPEN

GRAM
KATOEN

250
GRAM
WOL

WINTER
ZIJDE

24
cm

TOTALE
HOOGTE

C
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AUTUMN
SPECIALS
kast QUATRO
vanaf

Nù

299.-

comfortkamers
Robuust comfortledikant
Eva met afgerond hoofden voeteneind.

AUTUMN
SPECIALS
Eva bed
90x200cm

Nù

279.-

Bijpassend nachtkastje op
matrashoogte.
90x200cm
279,100x200cm 279,120x200cm 329,140x200cm 369,160x200cm 369,180x200cm 369,lengte 210cm
en 220cm meerprijs 100,-

Nù

99.-

NLSlaapt 07

De kast QUATRO biedt u
alle mogelijkheden om uw
kleding perfect op te bergen.
Een prachtkast, zeer solide
en maar vooral bijzonder
fraai afgewerkt.
Soepel zwevende deuren
in metalen rails. Standaard
inclusief legschappen en
hangroedes.
136cm breed
181cm breed
226cm breed
271cm breed
315cm breed

299,379,439,499,599,-

229cm hoog +75,spiegel per paneel +19,95
glansglas per paneel +29,95

stel geheel naar eigen wens jouw

kast samen
AUTUMN
SPECIALS
Helena bed
uitschuifbaar

Nù

795.-

Helena vormt met beide
slaaphelften een strak
geheel maar is deelbaar en
uitschuifbaar d.m.v. wielen.
Gemakkelijk op te maken
en schoon te maken.
Een prachtige uitvinding,
nu extra laag geprijsd.
In 3 kleuren verkrijgbaar.
160x200cm
180x200cm
nachtkastje

795,895,99,-

meerprijs lengte
210cm en 220cm 100,-
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AUTUMN
SPECIALS
Jubilee Boxspring
elektrisch
verstelbaar
140/160/180x
200/210cm
Nù

60
jaar

ervaring in
boxsprings

an

in

ng ju

a

bied

De matrassen van de Premium Jubilee zijn
voorzien van 5 comfortzones met een 7-slags
pocketveer. De soepel vormende topper heeft
een luxe, elastische dubbeldoeks bekledingsstof
die afritsbaar en wasbaar is.

ri

leum

De boxspring biedt een opbouw met originele
pocketvering matrassen met 280 pockets per
m2, aangevuld met een soepel vormende HR
koudschuim oplegmatras, de topper.

p

bi

Met de Premium Jubilee ben je verzekerd van
een optimaal ligcomfort en ondersteuning,
een unieke slaapbeleving!

g boxs

2598.-
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SPECIALS
helemaal

Compleet
+ Kleurechte, slijtvaste stoffen
+ In maar liefst 24 kleuren
+ Ook in 5 leatherlook stoffen
+ Luxe hoofdbord recht of taps toelopend
+ Gecapitonneerd hoofdbord (+100,-)
+ Boxsprings met pocketvering matrassen
+ Luxe comforttopper in HR schuim
+ Standaard voorzien van antislip
+ Koppelpoot voor 'zwevende look'

AUTUMN
SPECIALS
Jubilee boxspring
140/160/180x
200/210cm
Nù

1598.-

bijpassende hocker +100.-
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stel geheel
naar eigen wens jouw

kast samen!
stap 1 - kies de maat
stap 2 - kies de kleur
stap 3 - kies het interieur
AUTUMN
SPECIALS
kast AMERIKA
vanaf

Nù

449.-

Hang/leg
verdeler 89,Ladenblok
vanaf 129,Kleding lift
vanaf 109,Soft close
deurdempers
59,95
Legschap
extra vanaf
19,95

De AMERIKA schuifdeurkasten zijn
voorzien van robuuste handgrepen op alle
schuifdeuren. Compleet met legschappen en
hangroeden.
151cm breed
181cm breed
201cm breed
225cm breed
250cm breed

449,499,529,579,589,-

280cm breed
300cm breed
320cm breed
350cm breed

599,639,799,849,-

236cm hoog + 50,197cm hoog - 20,-
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SPECIALS
Ladenblok
vanaf 139,Soft close
deurdempers
59,95
Legschap
extra 19,95

AUTUMN
SPECIALS
kast FLORIDA
vanaf

Nù

349.-

De FLORIDA schuifdeurkasten lopen geruisloos
en bieden een schat aan ruimte door de royale
dieptemaat van 69 cm. Een schat aan functionele
bergruimte: zelfs de kleinste Florida kast heeft al
meer dan 2000 liter inhoud!
136cm breed
181cm breed
225cm breed
270cm breed
315cm breed
360cm breed
405cm breed

349,449,549,699,799,849,899,-

236cm hoog +75,spiegel per paneel +19,95
hoogglans per paneel +29,95

Wat hebben de natuur, vracht en
Jack Daniels met elkaar gemeen?
Welkom bij het levendige gezin van
Herman en Ellen uit Beverwijk!
Herman (55 jaar) is van oorsprong een echte Heemskerker en is
25 jaar geleden getrouwd met zijn grote liefde, Ellen (53 jaar), uit
Beverwijk. De eerste tien jaar hebben zij een leuk huis bewoond
vlakbij voetbalclub Odin in Heemskerk.
Toen hun zoon, Mike, 22 jaar geleden werd geboren en vier jaar
later de tweeling Jamilla en Kayleigh kwamen, bleek het huis toch
iets aan de krappe kant te zijn en zijn ze op zoek gegaan naar een
nieuw paleisje. Dat werd een leuke eengezinswoning in Beverwijk
met meer ruimte, meer kamers.

Herman,
Jamilla,
Kayleigh, Ellen,
Jake (Berner
Sennen) (zoon
Mike was
afwezig voor
de foto)

Hun trouwdag moest er eentje met een knal worden, die
nooit meer zou worden vergeten, en vond daarom ook op
oudejaarsdag plaats. Van de kinderen kregen zij in 2019 voor
hun 25 jarig huwelijk een reisje naar Wenen. Deze reis konden
ze nog net voor de corona crisis maken en dat was ook de
eerste keer dat zij samen op pad gingen. Dit jaar hebben ze met
het hele gezin Oud en Nieuw gevierd in Noorwegen, want ze
houden allemaal van de natuur.

Vindt u binnen 2 weken na aankoop hetzelfde product in een andere
winkel tegen een lagere prijs, ontvangt u van ons het verschil terug.

Zoon Mike werkt op Schiphol bij de vrachtafhandeling en
heeft het drukker dan ooit gehad de laatste tijd met alle
pakketten die in de corona tijd werden verstuurd. Naast zijn
werk heeft hij het druk met zijn ‘veel te veel’ vrienden en
voetballen bij DEM. Leuk detail is dat bijna alle ouders nog
steeds komen kijken en zo ook Herman en Ellen.
Ellen is administratief medewerkster bij Administratiekantoor
J.J. Winkel in Heemskerk. Zij werkt daar al 22 jaar met veel
plezier. Ze is graag bij de handbal van Kayleigh en rijdt elke
uitwedstrijd mee. Een overige liefhebberij is ook de hond,
Jake, of heet hij nu Jack?
Deze grote lobbes heette eigenlijk Jack, naar het whisky
merk: Jack Daniels. (Proeven we hier nog een hobby van één
van de gezinsleden?). Nu heet de buurman ook Jack en dat
werd wel erg verwarrend als ze de hond zouden roepen.
Vandaar dat ze toch maar besloten om de naam te wijzigen
naar Jake! Jake is trouwens net zo’n lieverd voor de poezen:
Moppie van 2 jaar en Lady van 10 jaar.
De tweeling Jamilla en Kayleigh van 18 jaar zijn beiden nog
studentes. Dat beide dames vol zijn van alles wat groeit en
bloeit is wel duidelijk, want Jamilla gaat na de zomer biologie
studeren in Leiden en haar zus gaat naar het Clusius College
in Alkmaar voor een studie dierverzorging. Beiden zijn ze
ook erg sportief. Jamilla hockeyt graag en Kayleigh doet aan
handbal. Voor nu nog even alleen maar trainingen, maar
als het straks weer mag, dan gaan zij vast de sterren van de
hemel spelen bij de wedstrijden onder trots toeziend oog
van hun ouders.
Herman was al heel bekend met Lubbers Wonen & Slapen,
omdat zijn ouders altijd hun meubels daar kochten. Dit keer
was het ook vanzelfsprekend om voor een nieuw interieur
eerst bij Lubbers langs te gaan. Eind augustus wordt een
nieuwe keuken geplaatst en samen met de nieuwe meubels
is de woning weer helemaal van deze tijd en een gezellig
thuis voor de hele familie.
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klant van de Maand!

Herman is werkzaam bij DHL Internationaal in Hoofddorp
en hij is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het wagenpark,
administratie en de support afdeling.

