
De Skyline collectie wordt in Nederland vervaardigd van de beste 
stoffen en materialen, de kwaliteit en afwerking zijn van het 
hoogste niveau. Sublieme ondersteuning door pocketvering in 
matras en onderbox. 

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.

Uniek! Skyline boxsprings zijn standaard voorzien van de beste 
antislip: matrassen en topper(s) verschuiven niet, ook niet bij het 
verstellen van uw boxspring (bij elektrische uitvoering).

Nu standaard uitgevoerd 
met een koudschuim 
oplegmatras met 
verkoelende CoolPlus tijk!

                           boxsprings
de Mooiste

Het natuurlijk koele 
zomerdekbed Cool Silky is ideaal voor 
de zomernachten. Cool Silky is gevuld 
met puur natuurlijke moerbei zijde, in 
een zeer lichte uitvoering. 

De moerbei zijde geeft precies de 
juiste isolatie met een uitstekende 
vochtopname. 

Cool Silky dekbedden hebben een 
extra koele, natuurlijke tijkstof 
van 100% Percal-katoen, volledig 
doorgestikt waardoor de vulling altijd 
op zijn plaats blijft.

140x200cm 39,95
140x220cm 49,95
200x200cm 59,95
200x220cm 64,95
240x200cm 79,95
240x220cm 89,95

2795.-

DreamDeal
Skyline Burgos

elektrischNù

1995.-

DreamDeal
Skyline Boxspring

vanafNù

39.95

DreamDeal
Zomerdekbed
moerbei zijde

Nù

Het gecapitonneerde hoofdbord 
van de Skyline boxspring Karachi 
is voorzien van knopen en steekt 
aan beide zijden iets uit voor een 
bijzonder mooi effect.

1995,-
set Skyline
compleet

Skyline boxspring Dallas. Modern en 
strak vormgegeven, de basis uitvoering 
maar wel geheel slaapklaar. Kwaliteit, 
perfecte afwerking en uitstekend 
ligcomfort (designpootset meerprijs).

Het hoofdbord van de Skyline boxspring 
Delhi is voorzien van speciale stiknaden en 
is zonder knopen gecapitonneerd. 
Een bijzonder stoer uiterlijk. 2795,-

set Skyline
elektrisch

verstelbaar

1499.-

DreamDeal
set Dallas
compleet

Nù

moerbei zijde

Exclusief verkrijgbaar bij



HR koudschuim oplegmatras 
biedt extra stevigheid aan uw 
matras(sen) en is geventileerd, 
voelt koel en fris.

80x200cm 69,-
80x210cm 79,-
90x200cm 79,-
90x210cm 89,-
90x220cm 99,-
140x200cm 129,-

Visco elastisch, 
drukverlagend en 
aangenaam vormend.

80x200cm 129,-
90x200cm 149,-
140x200cm 179,-
160x200cm 199,-
180x200cm 229,-

129.-

traagschuim 
oplegmatras

Nù

140x210cm 149,-
160x200cm 139,-
160x210cm 159,-
180x200cm 149,-
180x210cm 179,-
180x220cm 199,-

               toppers
  7cm dik

Kristal spiegeldeur +79,-  
240cm hoog +75,-

160cm breed 499,-
180cm breed 549,-
200cm breed 599,-
240cm breed 699,-
270cm breed 749,-
300cm breed 799,-

in 8 kleuren 
te combineren met 4 
kleuren in glansglas

Schuifdeurkast SEVILLA is 
bijzonder mooi, praktisch 
ingedeeld en schitterend 
afgewerkt, absolute 
topkwaliteit. 

Een prachtige kast, zeer 
solide met soepel lopende 
deuren en bijzonder fraai 
afgewerkt, voor jarenlang 
plezier.

De SEVILLA kast biedt u alle 
mogelijkheden om uw kled-
ing kreukvrij op te hangen 
en overzichtelijk kleding en 
textiel op te bergen.

  stel zelf je kast + interieur

      samen!samen!

SevillaSevilla

Wij bieden u een uitgebreide collectie kasten die we passend kunnen maken 
in uw interieur en slaapkamer. Schuifdeurkasten en draaideurkasten, extra 
hoog of juist lager i.v.m. een schuine kap, keuze is meer dan genoeg. 

499.-

DreamDeal
Sevilla kast

224cm hoog

69.-

DreamDeal
HR koudschuim

oplegmatras
Nù

Nù

de mooiste

     kasten
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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 39,95

70/80x200/220cm 17,95
90/100x200/220cm 19,95
100x200/220cm 23,95
120x200/220cm 27,95
140/160x200/220cm 32,95
180x200/220cm 35,95

120x200/220cm* 21,95
140x200/220cm 21,95
160x200/220cm 24,95
180x200/220cm 29,95

80/90x200/220       14,95

17.95
molton

Nù

14.95

hoeslaken
100% jersey 

katoen
Nù

puur
natuur

Ladenblok 
vanaf 279,-

Legschap 
extra 32,95

Hang leg verdeler 
99,95

Soft close 
deurdempers 
79,95 
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DREAMER

matras Dreamer
Wilt u echt goed slapen? 

Uitgerust wakker worden? 
Dan kiest u de Dreamer 
pocketveringsmatras!

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

120x200cm 309,-
140x200cm 359,-
160x200cm 419,-
180x200cm 459,-

70x200cm 199,-
80x190cm 199,-
80x200cm 199,-
90x200cm 219,-
90x210cm 239,-

19cm dik 
optimale
ventilatie

2x bekroon

d!

Optimaal 
geventileerd

7 comfortzones 

Perfecte 
ondersteuning

Anti-allergisch

matras

                  voordeel

        
 Pocketvering  Pocketvering matraskern met 7 zonesmatraskern met 7 zones

199.-

DreamDeal
Dreamer matras

beste koop!

140x200cm 49,95
140x220cm 59,95
200x200cm 79,95
200x220cm 89,95
240x200cm 99,95
240x220cm 109,95

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.

BBamboeamboe

+ Tijk: 100% Katoen satijn
+ Vulling: 100% Bamboe vezel, 200 g/m²
+ Wasbaar: Tot 40°C
+ Anti allergisch
+ Verpakking: Luxe ademende draagtas

49.95

DreamDeal
Bamboe

zomerdekbed

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

79.95

DreamDeal
Care&Comfort

4-seizoenen 
dekbedNù

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. 

24.95
Miami

Nù

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.

49.95
Watergel

Nù

de mooiste

     kasten

599.-
Scandi Style

vanaf

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

120x200cm 499,-
140x200cm 549,-
160x200cm 599,-
180x200cm 649,-
180x210cm 699,-

STYLE YOUNG CLASSIC STYLE COMFORT

499.-

DreamDeal
Scandi Young
120x200cm

Nù

SWEDEN
202202 404404404404606606

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

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

WASWAS
BAARBAAR

Care & Comfort
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anti-allergischanti-allergisch
anti-huisstofmijtanti-huisstofmijt

140x200cm   79,95
140x220cm 89,95
200x200cm 119,95
200x220cm 129,95
240x200cm 139,95
240x220cm 149,95

19.95Care & Comfort

hoofdkussen

Nù

Zeer goede vochtopname en regulering,
ademend en antibacterieel

Tijk: Perkal katoen, gestept met bamboe

STYLE YOUNG CLASSIC STYLE COMFORT

Verende box, medium 
of stevig comfort.

120x200cm 599,-
140x200cm 799,-
160x200cm 899,-
180x200cm 949,-
180x210cm 999,-

29.95

DreamDeal
Bamboe

hoofdkussen

NLSlaapt   03



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

Helena vormt met beide slaaphelf-
ten een strak geheel maar is deel-
baar 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.

meerprijs lengte 
210cm en 220cm 100,-

160x200cm 795,-
180x200cm 895,-
nachtkastje   99,-

Robuust comfortledikant Eva met 
afgerond hoofd- en voeteneind.

Bijpassend nachtkastje op 
matrashoogte.

90x200cm 279,-
100x200cm 279,-
120x200cm 329,-
140x200cm 369,-
160x200cm 369,-
180x200cm 369,-
lengte 210cm 
en 220cm meerprijs 100,-

795.-

DreamDeal
Helena bed

uitschuifbaar
Nù

99.-
nachtkastje
Nù

uitschuifbaar 
   ledikant op 
      comforthoogte

279.-

DreamDeal
Eva bed

90x200cm
Nù

Mijn naam is Ron Vos. Ik ben sinds 1982 werkzaam 
in de meubelen en sinds april 2019 bij Lubbers 
Wonen & slapen.

Ik heb het erg naar mijn zin binnen het bedrijf 
hier in Heemskerk.In mijn vrije tijd houd ik van 
wandelen en klussen in en rond het huis, en 
natuurlijk mijn grootste hobby mijn kleinkind.

Binnen Lubbers mag ik mij lekker op alle vlakken 
bewegen wat ik heerlijk vind. Mijn werkzaamheden 
bestaan uit verkoop, service en diverse 
werkzaamheden in het magazijn. Ik hoop dat ik 
hier met mijn fijne collega’s nog lang mag blijven 
werken.

Mijn naam is Annemarie de Bie en ik werk ruim 7 
jaar bij Lubbers Wonen & Slapen.

Naast de verkoop verzorg ik de styling van onze 
showroom. De inkoop van de accessoires en de 
zorg voor de afdeling Henders & Hazel en Xooon 
vallen ook onder mijn bezigheden.

Ik word ontzettend blij wanneer ik mijn steentje 
mag bijdragen om de woonkamer in te richten 
zoals je dat in gedachten hebt. Samen de juiste 
kleuren combineren om tot een mooi eindresultaat 
te komen!

Ik zie jullie graag in onze winkel; de koffie 
staat klaar!

even voorstellen!
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Het beste

  Slaapcomfort

699.-
Nù

Premium Comfort Boxsprings

Gemakkelijk in gebruik, u hoeft 
alleen de oplegmatras op te maken. 
Geen zware matrassen optillen 
of moltons en hoeslakens om de 
matrassen heen trekken, in een 
handomdraai heeft u uw Mayor 
boxspring opgemaakt, ideaal!

Het hoofdbord (recht of 
gecapitonneerd) is handgemaakt.

De boxsprings Mayor hebben 
een royale maatvoering en 
een comfortabele in- en uitstap 
op comfort hoogte.

PREMIUM

Q

UA LI TY

   ook in 1persoons XL,      
                     100 en 120cm

90x200cm 699,-
90x210cm 769,-
100x200cm 749,-
120x200cm 1049,-
140x200cm 1149,-

lengte 210cm meerprijs 10%
lengte 220cm meerprijs 20%

999.-

DreamDeal
Mayor Boxspring

elektrisch verstelbaar
90x200cmNù

De MAYOR biedt top klasse 
slaapcomfort, als basis een compleet 
verende pocketveer-boxspring en 
gestoffeerde pocketgeveerde matras. 
De luxe oplegmatras biedt optimale 
ondersteuning en ventilatie, maakt 
het geheel compleet en uitermate 
comfortabel! 

Voor extra ondersteuning en druk-
verlagende eigenschappen kiest u 
de traagschuim oplegmatras (+ 100,-).


