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kussen
kapok
35,- nu 19.95

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

zomer
dekbed
100% katoenen
vulling en tijk

49,- nu 29.95

Voor de warme nachten biedt een koel 
zomerdekbed de oplossing. Heerlijk 
soepel, uitermate koel en precies de 
juiste temperatuur!

hoeslaken
100% jersey katoen 
perfecte pasvorm

19,95 nu
14.95

140x200cm 49,- 29,95
140x220cm 59,- 34,95
200x200cm 65,- 39,95
200x220cm 69,- 44,95
240x200cm 89,- 49,95
240x220cm 99,- 54,95

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
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skyline 
premium 
collectie
nu met
700.-
voordeel

S L A A P T

SWEDEN
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nu heel veel toonzaalmodellen 
met kortingen tot 70%



helemaal 
compleet
2695.- nu
1995.-
inclusief
topper

skyline premium collectie
De Skyline collectie wordt in Nederland vervaardigd van
de beste stoffen en materialen, de kwaliteit en afwerking
zijn van het hoogste niveau.

Boxsprings van Skyline collection bieden u de mogelijkheid
uw boxspring geheel naar eigen wens samen te stellen.
Stapsgewijs helpen we u graag door de opbouw van
boxspring tot hoofdbord, van matras tot oplegmatras.



actieset 
dallas
140x200cm 
1999,-  nu 1499.- 
Complete Skyline Dallas 
boxspring bestaande uit:  
• Hoofdbord Dallas recht
• Actiestof Dover
• Vlakke boxsprings 21 cm
• Gestoffeerde 7-zone pocketmatras
• Topper CoolPlus HR 3D Breeze
• Blokpotenset (designpootset 
meerprijs)

set volledig
elektrisch
140/160/180x200 cm 
3495,-  nu 2795.- 

140x200cm 1999,- 1499,-
160x200cm 2098,- 1598,-
180x200cm 2197,- 1697,-
ook in 210 en 220cm 
lengte verkrijgbaar

De volledig elektrisch verstelbare 
uitvoering bestaat uit:  
• Premium hoofdbord naar keuze
• Premium stofgroep naar keuze
• Elektrisch verstelbare boxspring 
   met pocketveren in de box
• Gestoffeerde 7-zone pocketmatras 
• Topper CoolPlus HR 3D Breeze met split
• Blokpotenset (designpootset meerprijs)

GRATIS!
RADIOGRAFISCHE 

AFSTANDSBEDIENING
EN UNIEKE ANTI-SLIP

set vlak
140/160/180x200 cm
2695,-  nu 1995.- 
Complete Skyline boxspring 
bestaande uit: 

• Premium hoofdbord naar keuze
• Premium stofgroep naar keuze
• 25 cm hoge boxsprings
• Gestoffeerde 7-zone pocketmatras
• Topper CoolPlus HR 3D Breeze

210cm meerprijs 99,-
220cm meerprijs setprijs 
op 210 cm +10%
elektrisch verstelbare 
Skyline (afgebeeld) vanaf 2795,-

500.-
VOORDEEL



hr koudschuim
topper
80x200cm 
114,- nu 69.- 
HR koudschuim oplegmatras biedt 
extra stevigheid aan uw matras(sen) 
en is geventileerd, voelt koel en fris.

traagschuim
topper
80x200cm 
199,- nu 129.- 
Visco elastisch, drukverlagend en 
aangenaam vormend.

toppers
7cm dik
Verhoogt uw comfort
Gemakkelijk op te maken
2 matrassen 1 geheel
in alle maten leverbaar!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,-

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

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

hoeslaken
topper
80/90x200/210cm 
19,95 nu 14,95 
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.

molton topper
70/80x200/220cm 
22,95 nu 17,95 
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.

hoeslakens 
en moltons
Altijd perfect passend

topper in hr koudschuim 
of traagschuim
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nu 2e 

gratis
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Eenzijdig afgedekt met CoolGel bolletjes (zomerzijde), maar liefst 500 
pocketveren per m2, 7 comfortzones voor nauwkeurige aansluiting, 
uw schouder en heup worden optimaal ondersteund mede dankzij de 
PureSenses ultra elastische matrastijk.

Prego Superior 500 matrassen zijn 
verkoelend, luxe en uiterst comfortabel 
ondersteunend door de dubbele Pulse 
Latex afdeklaag. 

comfort
70/80/90x200cm 
598,- nu 299.-

superior
70/80/90x200cm 
1398,- nu 699.- 

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. 

deluxe
70/80/90x200cm 
998,- nu 499.-

biedt een comfortabel en stevig 
ligcomfort door de duurzame HR40 
koudschuim afdeklagen. Optimaal 
ondersteunend en ventilerend.

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



evida
160 CM BREED
552,- nu
499,-
premium 
kwaliteit en
zeer solide



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

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.

evida
223 CM HOOG 
552,-  nu 499.-
Schuifdeurkast Evida is bijzonder 
mooi, praktisch en schitterend 
afgewerkt, absolute topkwaliteit. 

De Evida kast biedt u alle 
mogelijkheden om uw kleding 
kreukvrij op te hangen en 
overzichtelijk kleding en textiel 
op te bergen. Een prachtige 
kast, zeer solide met soepel 
lopende deuren en bijzonder fraai 
afgewerkt, voor jarenlang plezier.

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

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. 

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

136cm breed 448,- 299,-
181cm breed 572,- 379,-
226cm breed 660,- 439,-
271cm breed 729,- 499,-
315cm breed 841,- 599,-

QUATRO
210 CM HOOG 
448,-  nu 299.- 

florida
224 cm hoog
613,-  nu 349.- 
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

136cm breed   613,- 349,-
181cm breed      690,- 449,-
225cm breed   836,- 549,-
270cm breed   982,- 699,-
315cm breed 1186,- 799,-
360cm breed 1318,- 849,-
405cm breed 1456,- 899,-

in 6 kleuren 
te combineren met 4 
kleuren in glansglas



140x200cm 69,- 49,95
140x220cm 79,- 59,95
200x200cm 105,- 79,95
200x220cm 120,- 89,95
240x200cm 125,- 99,95
240x220cm 140,- 109,95

Tijk: 100% Katoen satijn

Vulling: 100% Bamboe vezel, 200 g/m²

Wasbaar: Tot 40°C & Anti allergisch

Verpakking: Luxe ademende draagtas

Bamboe
Bamboe heeft als speciale 
eigenschap tot 40% meer vocht op 
te nemen dan katoen en is zeer fris 
en hygiënisch. Daarbij is bamboe 
aangenaam ademend.

Zeer goede vochtopname en regulering,
ademend en antibacterieel

Tijk: Perkal katoengestept
en gevuld met bamboe

Vulling: polyester vezelbolletjes

Gratis  hotelovernachting*
Bij aanschaf van twee                                    hoofdkussens

Fletcher actie Silvana 189x262 staand.indd   1 24-08-15   17:21

Silvana Support is al ruim 30 jaar een van 
de beste nek ondersteunende hoofdkussens. 
Ontwikkeld in samenwerking met 
fysiotherapeuten, gemaakt van de allerbeste 
materialen en tot in detail uitgedacht om uw 
lichaam optimaal te ondersteunen. 

Silvana Support kussens zijn in zes 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, van 
extra zacht tot extra stevig. 

Gratis  hotelovernachting*
Bij aanschaf van twee                                    hoofdkussens

Fletcher actie Silvana 189x262 staand.indd   1 24-08-15   17:21

nu met 
gratis 
sloop

bamboe
zomer
dekbed
140x200cm 
69,-  nu 49.95

bamboe
kussen
39,-  nu 29.95

extra
koel
kussen

extra
koel
dekbed

silvana
support
nu 99.-

actieprijzen!
tijdelijke 
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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!
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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!
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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.-

nu heel veel toonzaalmodellen met kortingen tot 70%


