
120x200cm 549,- 329,-
140x200cm 589,- 359,-
160x200cm 659,- 419,-
180x200cm 719,- 459,-

70x200cm 359,- 219,-
80x190cm 359,- 219,-
80x200cm 369,- 219,-
90x200cm 389,- 239,-

Wilt u echt goed slapen? Uitgerust 
wakker worden? Dan kiest u de 
Dreamer pocketveringsmatras!

Hoogwaardige, ondersteunende 
afdeklagen en ultra elastische 
bekledingstof, ijzersterke 
pocketverenkern, een totaalpakket 
gewaardeerd met maar liefst 2x het 
predikaat ‘Beste Koop’! 

In alle maten leverbaar ook in 
210cm en 220 cm lengte
uitvoering FIRM voor zware 
slapers +10.-

DREAMER  
Beste koop

2x bekroon

d!

219.-
35%voordeel

359,-

Care & Comfort 
hoofdkussens bieden 
goede ondersteuning en zijn 
gegarandeerd huisstofmijt-vrij. 

Huisstofmijt wordt compleet 
verwijderd indien u boven de 
60ºC machinewast, de Care & 
Comfort kussens kunnen zelfs op 
90ºC gewassen worden!

Care & Comfort

19.95
37,95

SUPERIOR
500 

DELUXE
300 

COMFORT
300 

GALAXY
500 

Soepel, 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.

49.95
35%
voor
deel

78,-

anti-allergisch
anti-huisstofmijt

Care & Comfort

79.95
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Stofvrij en reukvrij 
Anti-allergisch 
Anti-huisstofmijt
Altijd de juiste warmte
In alle seizoenen geschikt
Optimale isolatie & ventilatie

50%
voor
deel

Het Cara Comfort dekbed is zeer soepel en zacht, 
volumineus en licht in gewicht. Door de speciale 
bekledingsstof en synthetica vulling geheel stofvrij, 
anti-allergisch en machinewasbaar tot 95°C

159,-

140x200cm 159,-   79,95
140x220cm 169,-   89,95
200x200cm 199,- 119,95
200x220cm 219,- 129,95
240x200cm 279,- 139,95
240x220cm 299,- 149,95

Wolkenzacht 
dekbed

bij -passendkussen

Zondag 24 maart geopend van 12:00 tot 17:00 uur

S L A A P T



BOXSPRINGS
Scandi boxsprings zijn compleet 
met hoofdbord, boxsprings met 
ijzersterk frame, 12-delige potenset, 
meegestoffeerde matrassen en 
een comfortabel comfortschuim 
oplegmatras.

SWEDEN
202 404404606

Scandi Classic
Prachtig gecapitonneerd 
hoofdbord, compleet met 
massieve, gedraaide pootsets. 
Comfortabel slapen met soepel 
of stevig comfort.

140x200cm 1080,- 899,-
160x200cm 1135,- 999,-
180x200cm 1235,- 1049,-
180x210cm 1335,- 1149,-
180x220cm 1385,- 1199,-
dekenkist 248,- 199,-
hocker 99,- 59,-

Scandi Young
Voor de jeugd of starters, 
comfortabel stevig geveerd, 
compleet slaapklaar en een 
super voordelige setprijs!  

120x200cm 598,- 499,-
140x200cm 678,- 549,-
160x200cm 698,- 599,-
180x200cm 748,- 649,-
180x210cm 798,- 699,-

Scandi Style
Comfortabel slapen met 
soepel of stevig comfort, het 
hoofdbord met sierstiksel is 
iets breder dan de boxspring, 
dat staat chic en mooi!

super snelle
levering

899.-

499.-

SUPER
DEAL
super snelle
levering

1080,-

598,-

leverbaar in 6 kleuren

140x200cm   980,- 799,-
160x200cm 1035,- 899,-
180x200cm 1135,- 949,-
180x210cm 1235,- 999,-

elektrisch verstelbaar
vanaf  1499,-

799.-980,-



boxsprings

90 dagen omruilgarantie
op matrassen*

Direct uit voorraad
leverbaar*

25 jaar garantie 
op veer- en framebreuk

Europese
productie

Sunday 700
De pocketveringmatrassen zijn volledig 
geïntegreerd in de box. Enkel een smalle bies 
toont waar de matrassen en de box in elkaar 
overgaan. Dit geeft de boxspring een frisse 
en ranke uitstraling.

De Sunday 700 is geprijsd inclusief:

• High-Low pocketvering matrassen 
• 300 veren per m2 / 7 comfortzones
• Comfortabele HR topper
• Hoofdbord model Indy

Diverse upgrades mogelijk

1870 1290

Sunday 800
Deze boxspring oogt niet alleen royaal, 
maar slaapt ook heel royaal dankzij de 
matrassen met High-Low pocketveren.
De Sunday 800 is dan ook favoriet bij 
echte uitslapers.

De Sunday 800 is geprijsd inclusief:

• High-Low pocketvering matrassen 
• 300 veren per m2 / 7 comfortzones
• Pocketvering boxsprings
• Comfortabele HR topper
• Hoofdbord model Indy

Diverse upgrades mogelijk

2449 1690

Sunday 900
Bij deze ‘slim-fit’ boxspring is design en comfort 
perfect in balans. De Sunday 900 is dan ook 
een boxspring zonder compromissen 
en een koning in zijn klasse.

De Sunday 900 is geprijsd inclusief:

• High-Low pocketvering matrassen
• 500 veren per m2 / 7 comfortzones
• Pocketvering boxsprings
• Comfortabele HR topper
• Hoofdbord model Indy

Sunday 900S heeft een geïntegreerde 
5-knik voor extra ondersteuning aan 
nek en schouders. Diverse upgrades mogelijk

2739 1890
zwevende look

Design poten 

hoofdbord Caro 

Afgebeeld met hoofdbord Indy

Afgebeeld met hoofdbord Caro €150,- meerprijs 

Afgebeeld met hoofdbord Luna €150,- meerprijs 

alle maten 
één prijs

super snelle
levering

Sunday 1200
Set volledig elektrisch 
160x200 en180x200/210 cm

keuze uit 3 hoofdborden
pocketvering boxsprings met 3D anti-slip
7-zone pocketvering matrassen 300m²

hoogwaardige koudschuim topper
robuuste mat zwarte blokpoten
1200S met uniek Pullback systeem

Sunday 1300
Set volledig elektrisch
160x200 en180x200/210 cm

keuze uit 3 hoofdborden
Pocketvering boxsprings met 
3D anti-slip en uniek Pullback systeem
7-zone pocketvering matrassen 300m²
hoogwaardige koudschuim topper 
keuze uit diverse poten

hockers
vanaf 159,-

keuze uit 3 hoofdborden
pocketvering boxsprings met 3D anti-slip
7-zone pocketvering matrassen 300m²
hoogwaardige koudschuim topper
luxe design poten

Sunday 1100
alle maten één prijs
160x200 en180x200/210 cm

2599.-3713,-

30%
voor
deel

2799.-3999,- 1499.-2142,-

SUPER
DEAL

alle maten 
één prijs

alle maten 
één prijs

30%
voor
deel



molton oplegmatras
Beddinghouse MultiFit moltons zijn zacht geruwd en 
hebben een beschermende en vocht absorberende 
werking. Rondom voorzien van elastiek. Gemaakt van 
80% hoogwaardig katoen en 20% polyester.

200x200/220cm 49,95 39,95

70/80x200/220cm 22,95 17,95
90/100x200/220cm 24,95 19,95
100x200/220cm 29,95 23,95
120x200/220cm 34,95 27,95
140/160x200/220cm 39,95 32,95
180x200/220cm 44,95 35,95
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80/90x200/210cm 19,95 14,95

hoeslaken oplegmatras
Speciaal ontwikkeld voor oplegmatrassen 
tot 10cm! 100% jersey katoen, houdt uw 
oplegmatras schoon en fris. Altijd perfect 
passend om oplegmatrassen van 200cm 
en 210cm lang. 

120x200/210cm* 24,95 19,95
140x200/210cm 24,95 21,95
160x200/210cm 27,95 24,95
180x200/210cm 34,95 29,95

17.9522,9514.95
19,95 100%

KATOEN

Verhoogt uw 
comfort

Gemakkelijk 
op te maken

2 matrassen 
1 geheel

TraagschuimLatex

80x200cm 199,- 129,-
90x200cm 240,- 149,-
140x200cm 290,- 179,-
160x200cm 320,- 199,-
180x200cm 365,- 229,-

90x200cm 155,- 119,-
140x200cm 245,- 159,-
160x200cm 265,-  179,-
180x200cm 295,- 199,-

80x200cm 145,- 99,-

Latexkern met zeer soepele 
ondersteuning.
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atuur rubber

p u u r  n at u u r l i j
k

Visco elastisch, 
drukverlagend.

Ontwikkeld 
door NASA

stevig 
comfort

69.-
Uitermate veerkrachtige 
oplegmatras egaliseert en 
verbetert uw slaapcomfort. 

De duurzame koudschuim kern is 
uitermate comfortabel, stevig 
ondersteunend en optimaal 
geventileerd. De bekledingsstof is 
afneembaar en wasbaar. Volledig 
anti-allergisch.

HR schuim

een topper/
oplegmatras
biedt meer!

80x200cm 114,- 69,-
80x210cm 134,- 79,-
90x200cm 140,- 79,-
90x210cm 154,- 89,-
90x220cm 204,- 99,-
140x200cm 204,- 129,-
140x210cm 240,- 149,-
160x200cm 224,- 139,-
160x210cm 274,- 159,-
180x200cm 240,- 149,-
180x210cm 294,- 179,-
180x220cm 324,- 199,-

99.- 129.-

oplegmatrassen 
7cm dik

30%voordeel

35%voordeel

145,- 199,-

114,-
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140x200cm 215,- 149,95
140x220cm 235,- 159,95
200x200cm 299,- 209,95
240x200cm 365,- 239,95
240x220cm 399,- 269,95

De hoogwaardige ganzendons is zeer licht in gewicht, 
heerlijk zacht en soepel. Het voldonzen 4-seizoenen 
Elegance donzen dekbed biedt u altijd de juiste warmte 
en vochtregulatie voor een uitstekend slaapklimaat.

Maar liefst 90% van de edele vulling bestaat uit 
volumineuze ganzendons, alleen het beste is  
geselecteerd, puur natuurlijk, soepel en behaaglijk 
warm. Voor een aangepaste warmte in elk seizoen, altijd 
de juiste temperatuur en vochtregulatie.

OP=OP!

Elegance

149.95
215,-

Elegance 
4-seizoenen 
dekbed

40%
voor
deel



Pocketvering is de best ventilerende matrassoort, 
voor een koel en aangenaam slaapklimaat!

De Prego 500 Superior is uitgevoerd met ultra elastische 
en comfortabele Pulse Latex afdeklaag van maar liefst 
3cm aan beide zijden. 
7 comfortzones zorgen voor een perfecte aansluiting 
en ondersteuning. De zomerzijde van de matraskern is 
voorzien van verkoelende gel, de elastische PureSenses 
bekledingsstof is in non-allergische uitvoering, anti-
bacterieel en anti bug. 

De PREGO 500 Superior matras 
is een pocketveringmatras van 
absolute topklasse met maar 
liefst 500 pocketveren!

uitvoering drukverlagend:

PREGO 500 galaxy 
Volledig drukverlagend, hoge punt elasticiteit. 
Afdeklagen: 3cm visco elastisch schuim aan beide 
zijden. Afritsbare anti-allergische en wasbare tijk 
met anti-bacterie en anti-bedbug behandeling.

SUPERIOR
500 

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 PULSE
latex

AFDEK
LAAG 2

AFDEK
LAAG 1

PULSE
latex
+COOL

AFRITS
BAAR

ANTI 
BACTERIE

23
cm

TOTALE 
HOOGTE

500
POCKET

ANTI
BUG

meerprijs 210cm lang 10%
meerprijs 220cm lang 20%

Alle PREGO matrassen ook 
in 2 persoons uitvoering

70x200cm 1398,- 699,-
80x200cm 1398,- 699,-
90x200cm 1398,- 699,-

SUPERIOR
500 

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 PULSE
latex

AFDEK
LAAG 2

AFDEK
LAAG 1

PULSE
latex
+COOL

AFRITS
BAAR

ANTI 
BACTERIE

23
cm

TOTALE 
HOOGTE

500
POCKET

ANTI
BUG

1398,-

699.-

2e
matras
gratis!

De PREGO 300 Comfort matras is een 300 pocketvering-matras met 
aan beide zijden maar liefst 3cm comfortschuim. Goede ondersteuning 
en ventilatie. 

POCKETMATRAS

COMFORT
300 

COMFORT
ZONE

7 HR40

AFDEK
LAGEN

2x3cm
comfort

schuim

AFRITS
BAAR

21
cm

TOTALE 
HOOGTE

300
POCKET

ANTI
ALLERGIE

A 70x200cm 598,- 299,-
80x200cm 598,- 299,-
90x200cm 598,- 299,-

POCKETMATRAS

COMFORT
300 

COMFORT
ZONE

7 HR40

AFDEK
LAGEN

2x3cm
comfort

schuim

AFRITS
BAAR

21
cm

TOTALE 
HOOGTE

300
POCKET

ANTI
ALLERGIE

A 299.-598,-

De PREGO 300 DeLuxe matras biedt een comfortabel en stevig 
ligcomfort door de duurzame HR40 koudschuim afdeklagen. 
Optimaal ondersteunend en ventilerend. 

70x200cm 998,- 499,-
80x200cm 998,- 499,-
90x200cm 998,- 499,-

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 HR40

AFDEK
LAAG

HR40
koudschuim

AFRITS
BAAR

22
cm

TOTALE 
HOOGTE

300
POCKET

2x3cm

DELUXE
300 

POCKETMATRAS

COMFORT
300 

COMFORT
ZONE

7 HR40

AFDEK
LAGEN

2x3cm
comfort

schuim

AFRITS
BAAR

21
cm

TOTALE 
HOOGTE

300
POCKET

ANTI
ALLERGIE

A

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 HR40

AFDEK
LAAG

HR40
koudschuim

AFRITS
BAAR

22
cm

TOTALE 
HOOGTE

300
POCKET

2x3cm

DELUXE
300 

499.-998,-

2e
matras
gratis!

2e
matras
gratis!



Florida
schuifdeurkast
224 cm hoog
De Florida schuifdeurkasten 
lopen geruisloos en bieden een 
schat aan ruimte door de royale 
dieptemaat van 69 cm.

Florida kasten zijn verkrijgbaar 
in 224cm en 236cm hoog, in 
de diverse kleuren. U kunt de 
deuren als optie naar wens 
voorzien van spiegelpanelen en 
hoogglans 
lakpanelen. 

Een schat aan functionele 
berg-ruimte: zelfs de 
kleinste Florida kast heeft 
al meer dan 2000 liter inhoud! 

236cm hoog +75,- 
hoogglans per paneel +29,95 
spiegel per paneel +19,95  
verlichtingset +129,-

136cm breed   613,- 399,-
181cm breed      690,- 449,-
225cm breed   836,- 545,-
270cm breed   982,- 645,-
315cm breed 1186,- 745,-
360cm breed 1318,- 849,-
405cm breed 1456,- 949,-

Stel uw kast Florida© 
helemaal zélf samen!

299.-448,-

399.-613,-

Inzet 
ladeblok 
vanaf 
129,-

Legschap 
per stuk 
vanaf 
19,- 

Deur-
dempers 
set van 2 

59,95 

30%
voor
deel

35%
voor
deel

De kast Quatro biedt u alle mogelijkheden 
om uw kleding perfect op te bergen. Een 
prachtkast, zeer solide en maar vooral 
bijzonder fraai afgewerkt. 
Zeer praktisch en mooi, een
sieraad in uw slaapkamer. 

229cm hoog +75,-
spiegel per paneel +19,95
glansglas per paneel +29,95
ladeblok vanaf 79,95

136cm breed 448,- 299,-
181cm breed 572,- 349,-
226cm breed 660,- 399,-
271cm breed 729,- 499,-
315cm breed 841,- 599,-

Quatro kast
210 cm hoog



deur met getinte spiegel +75,- 
deur met glansglas +99,- 
240cm hoog +75,- 

stel uw

KAST
zelf samen

Evida

De kast Evida heeft als bijzonder kenmerk 
dat de handgrepen in de kleur van de 
kast kunnen maar ook mat aluminium en 
chroom. Leverbaar op 223cm en 240cm 
hoog, met een chique donkergrijze 
binnenkant. Ook bijzonder omdat de 
deuren geheel hout, spiegel of glansglas 
zijn, dus geen panelen of onderbrekingen.

Daarbij treft u een bijzonder praktische 
indeling van het interieur aan, de 160cm 
brede kast heeft 2 deuren van 80cm breed 
en daarachter zijn 2 opberg-segmenten 
van 80cm, de kast van 200cm heeft 2 
segmenten van 100cm enz.., ideaal! 
Het segment achter de deur is volledig 
toegankelijk.

in 6 kleuren 
te combineren 

met 4 kleuren in 
glansglas

bruin
glas

wit
glas

grafiet 
glas

getinte 
spiegel

wit bruin sonoma 
eiken

grafiet
grijs

beuken noten

Maak uw kast 
compleet met 
diverse accessoires

Evida kast 

223 cm hoog
De schuifdeurkast Evida is bijzonder mooi, praktisch en schitterend afgewerkt, absolute 
topkwaliteit. Evida kast biedt u alle mogelijkheden om uw kleding kreukvrij op te hangen 
en overzichtelijk kleding en textiel op te bergen. Een prachtige kast, van premium kwaliteit, 
zeer solide en bijzonder fraai afgewerkt, met soepel lopende deuren, voor jarenlang plezier. 499.-552,-

160cm breed 552,- 499,-
200cm breed 615,- 599,-
240cm breed 753,- 699,-
270cm breed 802,- 749,-
300cm breed 829,- 799,-

35%
voor
deel



100%
KATOEN

140x200/220cm 39,95 24,95
200x200/220cm 59,95 39,95
240x200/220cm 69,95 49,95

24.95

ook verkrijgbaar 
voor oplegmatras!

120x200/210cm* 24,95 19,95
140x200/210cm 24,95 21,95
160x200/210cm 27,95 24,95
180x200/210cm 34,95 29,95

80/90x200/210   19,95    14,95 *w
it 

en
 e

cr
u

Hoeslaken 
25cm hoekhoogte
Comfortabel zacht, 100% 
jersey katoen. Houdt uw 
matras schoon en fris en 
neemt gemakkelijk vocht 
op. Rondom voorzien van 
elastiek dus altijd perfect 
passend om matrassen van 
200cm en 210cm lang.

bijpassende
hoeslakens

14.95

35%
voor
deel

35%
voor
deel

25%
voor
deel

Kapok kussens 
zijn 100% katoen, 
zowel de vulling als 
de tijkstof zijn gemaakt van 
dit uitermate koele materiaal, 
puur natuurlijk!

kapok hoofdkussen

19.95
40%
voor
deel

39,-

19,95

35,-

ZONDAG 3 MAART OPEN VAN 12.00-17.00 UUR
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Gerrit van Assendelftstraat 3

1961 NH  Heemskerk

Tel 0251 232 813

Openingstijden: 

maandag gesloten

dinsdag 9:00-18:00 uur

woensdag 9:00-18:00 uur

donderdag 9:00-21:00 uur

vrijdag 9:00-18:00 uur

zaterdag 9:00-17:00 uur

zondag info op de website

Deskundig advies:
Wij geven u deskundig advies en voorlichting over de  
verschillende kwaliteiten en mogelijkheden.

GRATIS bezorging:
Komt u naar ons, dan komen wij naar u!

Erkend CBW-lid: Uitgebreide garantie.  Gratis parkeren.

L A AGSTE  PR I JSGA R ANTI E
Vindt u binnen 2 weken na aankoop hetzelfde product in een andere 
winkel tegen een lagere prijs, ontvangt u van ons het verschil terug.

De boxsprings kunnen zowel in een vlakke  
als een elektrische uitvoering geleverd  
worden en zijn voorzien van pocketvering
matrassen met 7 zones en, indien gewenst, 
van een topper. 

Het binnenwerk van de matras bestaat uit 
een 6slags pocketvering met 500 veren per 
m2. De afdeklagen bestaan uit koud of traag
schuim met een tijk die anti allergisch is. Dit 
matras kan geleverd worden in een standaard 
uitvoering geschikt voor een gewicht tot  
85 kg, of in een stevige uitvoering geschikt 
voor een gewicht boven de 85 kg. 

De mooie stoffering in luxe stoffen maakt uw 
droom boxspring helemaal compleet.

Cinderella boxspringlijn

comfortabel
liggen

En u kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen  
om uw boxspring uit te breiden met een  
bijpassend voetbord, in en uitstapverlichting,  
diverse nachtkastjes of een dekenkist.

VoetenbordDekenkist

Luxe afwerking van uw boxspring

Belle 160x200 cm elektrisch 
nu vanaf

2995,-
cinderella boxspring van hoogwaardige kwaliteit en ook nog eens van eigen bodem..

van eigen 
bodem

Boxsprings

Het merk Cinderella is al vele 
jaren een begrip in de textiel
branche en staat bekend 
vanwege de hoogwaardige 
kwaliteit en afwerking.  
Een logische volgende stap  
was het ontwikkelen van een 
eigen boxspringlijn. 

Jasmine boxspring 
160x200 cm vlakke uitvoering.

Koop kwaliteit voor
een vrolijk prijsje!

Nu vanaf

1995,-

Hallo lente!

SUPERIOR
500 

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 PULSE
latex

AFDEK
LAAG 2

AFDEK
LAAG 1

PULSE
latex
+COOL

AFRITS
BAAR

ANTI 
BACTERIE

23
cm

TOTALE 
HOOGTE

500
POCKET

ANTI
BUG

2e MATRAS GRATISPrego pocketmatras van absolute topklasse! 

23cm dik 
en anti-

allergisch

afrits-
bare en was-

bare 
tijk

500
pocket
veren

De Prego 500 Superior is uitgevoerd met ultra 
elastische en comfortabele Pulse Latex af-
deklaag van maar liefst 3cm aan beide zijden. 
7 comfortzones zorgen voor een perfecte 
aansluiting en ondersteuning.
De zomerzijde van de matraskern is voorzien 
van verkoelende gel, de elastische PureSenses 
bekledingsstof is in non-allergische uitvoering, 
anti-bacterieelen anti bug. 

De PREGO 500 Superior matras is een pocketveringmatras  
van absolute topklasse met maar liefst 500 pocketveren!

SUPERIOR
500 

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 PULSE
latex

AFDEK
LAAG 2

AFDEK
LAAG 1

PULSE
latex
+COOL

AFRITS
BAAR

ANTI 
BACTERIE

23
cm

TOTALE 
HOOGTE

500
POCKET

ANTI
BUG

SUPERIOR
500 

POCKETMATRAS

COMFORT
ZONE

7 PULSE
latex

AFDEK
LAAG 2

AFDEK
LAAG 1

PULSE
latex
+COOL

AFRITS
BAAR

ANTI 
BACTERIE

23
cm

TOTALE 
HOOGTE

500
POCKET

ANTI
BUG

uitvoering drukverlagend:

PREGO 500 galaxy 
Volledig drukverlagend, hoge 
punt elasticiteit. Afdeklagen: 3cm 
visco elastisch schuim aan beide 
zijden. Afritsbare anti-allergische 
en wasbare tijk met anti-bacterie 
en anti-bedbug behandeling.

meerprijs 210cm lang 10%
meerprijs 220cm lang 20%

Alle PREGO matrassen ook 
in 2 persoons uitvoering

80x200cm 1398,- 699,-
90x200cm 1398,- 699,-

70x200cm
normaal 1398,-

699.-

Zondag 24 maart geopend van 12:00 tot 17:00 uur
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