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Boxspring

Kiara

795,vanaf

Boxspring Kiara
bestaat uit 2 slanke, vlakke boxen op zwarte designpoten met een strak zwevend
hoofdbord. Uw lichaam wordt heerlijk ondersteund door het pocketveer matras met
comfortzones en de heerlijk comfortabele koudschuim topper.
Leverbaar in 3 kleuren.
120 x 200 cm voordeelprijs 795,- 140 x 200 cm voordeelprijs 895,160 x 200 cm voordeelprijs 945,- 180 x 200 cm voordeelprijs 995,-

Boxspring Kiara
120 x 200 cm
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GRATIS draadloze Bluetooth
afstandsbediening
bij elektrisch verstelbaar.

1495,vanaf

Elektrisch verstelbaar
vanaf 2595,-

Vlakke uitvoering
140 x 200 cm van 1993,- NU VOOR 1495,160 x 200 cm van 2260,- NU VOOR 1695,180 x 200 cm van 2393,- NU VOOR 1795,-

Royal20

Preston Royal 20
• Boxsprings 20 cm, vlak, met pocketveren, voor solide basis en ondersteuning
• Boxspringpoten in diverse uitvoeringen voor een mooie look
• Glad gestoffeerd hoofdbord, 7 cm dik, hoogte 80 of 100 cm, strak design
• Pocketveermatras(sen) met 7 comfortzones, voor optimale lichaamsondersteuning
• Comfortschuim topdek, comfortabele en goede ondersteuning
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren
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Ledikant Woodsteel
160 x 200 cm voor 895,180 x 200 cm voor 895,Nachtkast 2 laden 40 cm vanaf 199,- per stuk
4-deurs kast zoals getoond (excl. kranslijst)
vanaf 200 x 216 cm 580,2-deurs kast vanaf 380,-

Deelbaar

Woodsteel
Ledikant

895,Woodsteel Ledikant
160 x 200 cm
180 x 200 cm

zorgbodem
optioneel

Willemijn
Willemijn Maand aanbieding!
Complete set bestaande uit:
• Comfort ledikant in diverse kleuren leverbaar
• Bijpassende nachtkast met 3 laden
• Volledig elektrisch verstelbare bodem met
comfort instelling en nekcorrectie plus
knieholte ondersteuning voor heerlijk liggen
en zitten.
• Matras met 7 zones en volledig afritsbare en
wasbare hoes.
Nu van 1276,- voor 995,• Optioneel is bedset Willemijn te voorzien van een
zorgbodem welke in hoogte elektrisch verstelbaar
is voor zorg aan het bed. Deze bodem is uiteraard
ook voorzien van een elektrisch verstelbaar
rug- en nekdeel en voeteneinde met knieholte
ondersteuning. 1000,-

SpaceDream 2.0
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* Uniek ligcomfort
* Drukverlagende eigenschappen
* Niet temperatuurgevoelig
* Perfecte ondersteuning
* Alle maten leverbaar
* Geschikt voor elk type bedbodem, vlak én elektrisch verstelbaar
* Afritsbare en wasbare bi-elastische stretch matrastijk mét handgrepen
* 10 jaar garantie
In de Space Dream collectie hebben we ook een bijpassende
hoofdkussen collectie en ook 2 comfortabele toppers van
10 cm dik met een perfecte ondersteuning en drukverlagende
eigenschappen.

Koudschuim basis met daarop een
10 cm visco toplaag. Matrasdikte 23 cm
70/80/90X200 cm voor 895,-

SpaceDream 2.0
contour
Contour koudschuim basis met daarop een 6 cm
medium traagschuim laag. Matrasdikte 23 cm
70/80/90X200 cm voor 1095,-

Bij aankoop matras
gratis Spacedream
ergonomisch hoofdkussen
t.w.v. 139,-

Space
Dream
SpaceDream 3.0
Opbouw van 4 lagen met een uniek ligcomfort
door in totaal 14 cm visco. Matrasdikte 27 cm
70/80/90X200 cm voor 1295,-

SpaceDream 3.0
contour
Contour koudschuim basis daarop een 6 cm,
verkoelende geltechnologie. Matrasdikte 27 cm
70/80/90X200 cm voor 1395,-

vanaf

895,70/80/90 x 200 cm
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Thermogel finish®
Thermo-Gel finish® maakt de tijk intelligent:
hij voelt minutieus aan wanneer én waar jij het
onaangenaam warm hebt.
Pas op dat moment, en precies op die plek,
wordt de verkoelende werking geactiveerd.

Nu ook
met handgrepen
leverbaar. Meerprijs
50,- per matras

Preston Royal

449,vanaf

70/80/90 x 190/
200/210 cm

Dikte 24 cm

Silver

Geneste pocketveer matras met
7 comfortzones afgedekt met 4 cm
veerkrachtig koudschuim HR55 of HR60.
70/80/90 x 190/200/210 cm
van 599,- voor 449,-

Platinum

7-zone geneste pocketvering matras
met 4 cm drukverlagend visco
elastisch schuim.
70/80/90 x 190/200/210 cm
van 732,- voor 549,-
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vanaf

795,70/80/90 x 190/
200/210 cm

2

Bronze

Hoogwaardige vol koudschuim matras met
7 comfortzones. Heerlijk comfortabele matras
met een hoge veerkracht. Kwaliteit HR55
en HR 60. 70/80/90 x 190/200/210 cm
van 799,- voor 599,-

Preston All-Season matras
Dit is een 7 zone pocketvering matras met aan één zijde de
zomerkant voorzien van een Sence-Ice tijk die heerlijk verkoelt
en de winterzijde die heerlijk warm en behaaglijk is.

ePocketveren
matras

* kastprijzen excl. montage
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Kast als afgebeeld
300/240 cm
van 1712,- voor

1379,-

gratis

Spiegeldeur

2.0
Nadia

Preston Nadia 2.0
Leverbaar in 6 breedtematen
160/180/200/240/270/300 cm
En 2 hoogtematen 223 en 240 cm
Keuze uit 8 decor kleuren
en ook mogelijkheden
voor glasdeuren zoals afgebeeld.
160
180
200
240
270
300

(2x80 cm) van
(2x90 cm) van
(2x100 cm) van
(3x80 cm) van
(3x90 cm) van
(3x100 cm) van

Hoogte 223 cm
833,- VOOR 599,881,- VOOR 629,927,- VOOR 659,1130,- VOOR 809,1203,- VOOR 869,1234,- VOOR 899,-

160
180
200
240
270
300

(2x80 cm) van
(2x90 cm) van
(2x100 cm) van
(3x80 cm) van
(3x90 cm) van
(3x100 cm) van

Hoogte 240 cm
913,- VOOR 719,963,- VOOR 749,1016,- VOOR 779,1234,- VOOR 929,1314,- VOOR 989,1352,- VOOR 1019,-

Meerprijs per extra
spiegel/glasdeur 180,- per stuk

599,vanaf

160 x 223 cm
2 x 80 cm

Veel optionele mogelijkheden
om het interieur naar uw wens
aan te passen.
Vraag ernaar bij uw Preston adviseur.

86,-

|7

65,vanaf

99,95

Hoofdkussen Preston Double Face
Een tweezijdig hoofdkussen wat goed ademend en
opschudbaar is. Vulling zijde 1/ecru: eendenveertjes
Vulling zijde 2/wit: 90% witte Europese eendendons/10%
eendenveertjes Model: puntmodel Tijk: 100% katoen
60 x 70 cm

Preston 4 seizoenen dekbed
100% Wash Cotton, 100% Gesanforiseerde katoen
Goed vochtopnemend vermogen 60 graden wasbaar
140 x 200 van 115,- nu 99,95
140 x 220 van 129,- nu 109,95
200 x 200 van 165,- nu 134,95
240 x 200 van 209,- nu 169,95
240 x 220 van 219,- nu 179,95

vanaf

35,-

vanaf

4 seizoenen Preston wollen dekbed
zuiver scheerwol in 100% katoen-satijn,
tijk met ritsen te verbinden.
In meerdere maten verkrijgbaar.
140 x 200 van 190,- nu 149,95
140 x 220 van 229,- nu 169,95
200 x 200 van 309,- nu 219,95
240 x 200 van 419,- nu 269,95
240 x 220 van 459,- nu 299,95

38,-

29,-

149,95
Hoofdkussen Preston Contour
Model: met schoudercontour Tijk: 100% perkal katoen Kleur: wit met satijnen bies
Contour 60%
Vulling: 60% witte Europese eendendons/40% eendenveertjes van 114,- nu 79,Contour 90%
Vulling: 90% witte Europese eendendons/10% eendenveertjes van 143,- nu 99,synthetisch
Vulling: Originele Comforel Vezelbolletjess van 49,- nu 35,-

Hoofdkussen Preston Bronze Kapok Natuur
De tijk is van 100% katoen.
Met rits waardoor het kussen navulbaar is.
Heerlijk zacht en goed ondersteunend.
Vulling: 100% Java Kapok 60 x 70 cm

vanaf

Preston Silver donzen dekbed
90% witte eenden dons cassette gevuld dus enorm comfortabel.
Enkel en 4-seizoenen leverbaar in diverse maten.
Enkel 140 x 200 van 170,- nu 119,4-seizoenen 140 x 200 van 238,- nu 159,Enkel 240 x 200 van 298,- nu 209,4-seizoenen 240 x 200 van 443,- nu 299,-

119,-

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

All Inclusive
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Kastvakindeling, Ladeblok met 2 lades,
Dempingsbeslag en incl. monteren
t.w.v. 418,-

vanaf

1029,2 deurs 167 x 222 cm

Zweefdeurkast All Inclusive
Zweefdeurkast All Inclusive is leverbaar in verschillende breedtematen
en de deuren zijn verkrijgbaar in 7 verschillende Dekor kleuren.
Korpus leverbaar in 6 kleuren. Middenband verkrijgbaar in de 7 kleuren die ook voor
de deuren gelden. Greep is leverbaar in aluminium en chroom (Chroom meerprijs 70,-)
Interieur: Texline

Gratis montage

