
Zomer

Boxspring

Kristal 25

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

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.

Zoals afgebeeld:
Vlakke uitvoering, 180 x 200cm
met hoofdbord City en 
twee luxueuze Preston  
Robijn matrassen: 2465,-

1595,-
boxspring

140 x 200 cm 

Nu vanaf 

geluk

gratis in-  
en uitstap- 

       verlichting



Koel
door!

Hiermee helpt Preston u koel de warme zomernachten door

Polardream Hoofdkussen Alaska Cool Night   
Ergonomisch gevormd, synthetisch hoofdkussen. 

Gevuld met Aerelle Cool Night vezelbolletjes.
van 79,- voor 47,40

Koudschuim topper Robijn COOL
Blijf heerlijk koel tijdens het slapen met de koudschuim 
topper Robijn COOL. Deze topper is voorzien van een 
verkoelende SensICE® dubbeldoek tijk.
90x200 cm vanaf 269,-

Zomerdekbed Dreamstar® Summer Cotton
100% natuurvriendelijk katoen. Heeft een goed 

vocht-regulerend vermogen en valt soepel.  
Anti-allergisch. In meerdere maten beschikbaar!

140 x 200 cm van 99,95 voor 59,95

Zomerdekbed Dreamstar® Bamboo-Tencel
Duurzaam, anti-allergisch dekbed.  Zijdedacht en absorbeert vocht 150% 
beter dan katoen. In veel maten beschikbaar! 
140 x 200 cm van 119,- voor 69,95

Kussenbeschermer 
Dreamstar® 

 Cool Comfort
Verkoeling door 

innovatief Climate 
Cooling weefsel. 

Tweezijdig te gebruiken. 
Geschikt voor hoofd-

kussens van 60 x 70 cm. 
22,95

Visco-schuim topper Safier COOL
Blijf heerlijk koel tijdens het slapen met de Visco-schuim 
topper Safier COOL. Deze topper is voorzien van een 
verkoelende SensICE® dubbeldoek tijk.
90x200 cm vanaf 289,-

 de Zomer



Dekbedovertrekset 
Livello Lola
100% katoensatijn.
1 persoons 69,95
2 persoons 129,95
lits jumeaux  139,95

Hoeslaken Livello 
Jersey Excellent
Huidvriendelijk, ultra 
zacht hoeslaken 
rondom voorzien van 
elastiek. Minder kans 
op pillen en strijkvrij.
250gr/m2. 
Vanaf 44,95

461,-*

70/80/90 x 200 cm

Nu van 659,-
voor 

*getoonde prijs is inclusief 30% korting. Ook andere maten verkrijgbaar met 30% korting

30%
korting

All Season 
matrassen

Bovenzijde is  
voorzien van een 

verkoelende SensICE® 
dubbeldoek tijk

Hoogwaardig 7-zone pocketvering matras met koudschuim

Nu diverse  
dekbedovertrekken 

in de 

SUMMER-
SALE



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 van de matras is 24 cm.

Matras 
Jade
De Pulse®latex afdekking in dit geneste 
pocketveringmatras zorgt voor een weldadig comfort. 
De speciale high-low 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. De totale dikte 
van de matras is 24 cm.

Matras
Robijn
Genest pocketveringmatras met 7 comfortzones voor 
heerlijke onder steuning van uw lichaam, afgedekt met 
een hoogwaardig 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.

Matras
Saffier
Dit geneste pocketveringmatras met visco-elastisch 
schuim heeft extra drukverlagende eigenschappen. 
De 7 comfortzones bieden u de juiste ondersteuning. 
Deze matras hoeft niet omgedraaid te worden. Voor 
een fris slaapklimaat is dit matras voorzien van een 
afritsbare ®Feran Cool & Dry tijk. De totale dikte van 
de matras is 24 cm.

549,-
90 x 200 cm

Vanaf

699,-
90 x 200 cm

Vanaf

649,-
90 x 200 cm

Vanaf

749,-
90 x 200 cm

Vanaf

Actie bij aankoop van een matras uit de edelsteencollectie 
(niet inwisselbaar voor contanten)

Textielpakket  
t.w.v € 70,- cadeau!



*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Linnenkast
2 deurs uitvoering vanaf 1199,-

Nachtkastje 259,- per stuk
Bedlampjes 129,- per stuk

Bijpassende commode  
leverbaar voor 549,-

549,-
 Ledikant

140 x 200 cm

vanaf

499,-
 Ledikant

140 x 200 cm

vanaf

Bijpassende 
linnenkast 

verkrijgbaar

Slaapkamer Wellington
Ledikant 140 x 200 cm  499,-
Ledikant 160 x 200 cm  549,-
Ledikant 180 x 200 cm  599,-
Meerprijs lengtematen 210/220     50,-

Zweefdeurkast leverbaar vanaf 899,-
Ook bijpassende nachtkastjes  
verkrijgbaar

Slaapkamer Maxim
Ledikant 140 x 200 cm  549,-
Ledikant 160 x 200 cm  599,-
Ledikant 180 x 200 cm  649,-

Ook in 
hout  

uitvoering
leverbaar

Slaapkamer
Wellington



Vlak
140 x 200 cm van 1849,- voor 1599,-
160 x 200 cm van 1949,- voor 1699,-
180 x 200 cm van 2049,- voor 1799,

Elektrisch verstelbaar
140 x 200 cm van 2749,- voor 2499,-
160 x 200 cm van 2849,- voor 2599,-
180 x 200 cm van 2949,- voor 2699,-

Zoals afgebeeld:
Elektrisch verstelbare boxspring 
180 x 200 cm 2699,-

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Moderne boxspring voorzien van een heerlijke 
koudschuimtopper met SensICE® en 5-zone pocketvering 
matrassen voor optimale ondersteuning. Optioneel keuze uit 
een bijpassend voetbord, verschillende designpoten en vele 
stofsoorten en kleuren.

Boxspring

Kaapstad

1599,-
boxspring 

140 x 200 cm

Nu van 1849,-
voor 

Scan de QR code  
om de gehele  

Preston-collectie 
te bekijken

vibesSummer

gratis in-  
en uitstap- 

       verlichting



Preston Murano
Leverbaar in 12 breedtematen 
en 3 hoogtematen. Keuze uit 
10 decorkleuren 

Hoogte 200 cm
150 cm (2 deuren) vanaf 859,-
225 cm (2 deuren) vanaf 929,-
280 cm (3 deuren) vanaf 1169,-

Hoogte 222 cm
200 cm (2 deuren) vanaf 939,-

249 cm (3 deuren) vanaf 1169,-
336 cm (3 deuren) vanaf 1329,-
 

Hoogte 240 cm (vanaf 167 cm breed)
298 cm (3 deuren) vanaf 1339,-
373 cm (4 deuren) vanaf 1659,-
400 cm (4 deuren) vanaf 1749,-

Zoals afgebeeld:
zweefdeurkast in Decor 
lichtgrijs in de maat 249 
cm breed en 240 cm hoog 
voorzien van smalle grafiet 
greeplijsten en jetline 
led verlichting. Nu vanaf 
€ 1799,-
                                                                

Murano 
Kast

Een greep uit de vele verschillende mogelijkheden:

*Alle kastprijzen zijn exclusief montage.

Nu vanaf

699,-
2-deurs,  

113 x 200 cm



Dekbed Dreamstar® Xperience  
90% witte eendendons
Anti-allergisch. Neemt goed vocht op en 
heeft een hoge temperatuur reguleren-
de werking. In veel maten beschikbaar!
140 x 200 cm enkel van 219,- voor 159,-

Hoofdkussen  
Dreamstar® Dynamic
Gevuld met veerkrachtige slaapbolletjes.  
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.  
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
29,95 
2 voor 39,-

Hoofdkussen 
Dreamstar® Xclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig 
natuurlijke materialen. Het bestaat uit 
90% witte dons. Topcomfort voor u om 
op weg te dromen. 
79,95

Dekbed Dreamstar®
Sensation 7Air Excellent
Enkel synthetisch dekbed. 
140 x 200 cm van 139,- voor 89,95

Hoofdkussen Dreamstar®  
Xclusive 90% Down 
Een zacht kussen voor de verwende 
slaper welke geheel gevuld is met 
90% witte eendendons.
60 x 70 cm voor 139,-
Reiskussen 23 x 35 cm voor 24,95

Reiskussen Dreamstar®  Xclusive 90% Down
Ga deze zomer op vakantie met het gratis reiskussen 

t.w.v. 24,95 bij aankoop van een hoofd-
kussen Xclusive 90% down. (is tevens 

navulling voor het hoofdkussen)

Gratis
bij aankoop van

hoofdkussen
Xlusive 

 90% Down

  it'sSummer
  time

*  Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden.  
Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.  
Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.

39,-
2 voor


