
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 845,-
140 x 200 cm 945,-
160 x 200 cm 995,-
180 x 200 cm 1045,-

 

voordeelWinter
Met zachte 
   winter prijze

n!

vanaf

845,-
boxspring 

120 x 200 cm

Droom
aanbieding

!

Boxspring

Kiara

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.



Preston Royal 25
• Boxsprings 25 cm vlak, met 7-zone 

pocketveer
• Glad gestoffeerd hoofdbord, 7 cm dik x 

100 cm hoog, gelijk of oversized  
(10cm uitstekend)

• Pocketveermatras(sen) met 7  
comfort zones, voor optimale lichaam 
ondersteuning

• Comfortschuim topdek, comfortabele  
en goede ondersteuning 

• Blokpoten in meerdere opties leverbaar
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren

Vlak
160 x 200 cm van 2793,- 
Nu voor 2095,-
180 x 200 cm van 2927,- 
Nu voor 2195,-

Elektrisch verstelbaar
160 x 200 cm van 4527,- 
Nu voor 3395,-
180 x 200 cm van 4660,- 
Nu voor 3495,-

Dream
Your dream!

Boxspring

Royal 25

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

vanaf

1895,-
Elektrisch verstelbaar 

vanaf 3195,-
140 x 200 cm



Slaapkamer Wellington
Ledikant 140 x 200 cm  399,-
Ledikant 160 x 200 cm  449,-
Ledikant 180 x 200 cm  499,-
Meerprijs lengtematen 210/220     50,-

Zweefdeurkast leverbaar vanaf 769,-

Nachtkast 2 laden met sledevoet
40 cm 269,- per stuk
60 cm 289,- per stuk

Slaapkamer
Wellington

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

vanaf

399,-
Ledikant 

140 x 200 cm



Zoals afgebeeld:
Nachtkasten 
al leverbaar vanaf 207,-*

(2-laden nachtkast 40 cm)

Zoals afgebeeld: 
2-deurs kast met 4 laden
120 x 80 cm 
Leverbaar vanaf 684,-*

Zoals afgebeeld: 
ladekast met 4 laden 
120 x 80 cm
Leverbaar vanaf 657,-*

Zoals afgebeeld:
kast in de maat 200 x 240 in dekor 

Vulkan. 1 deur met kristalspiegel 
en aluminium handgrepen 

€ 835,00
                                                                

Meerprijs voor LED verlichtingset  
als afgebeeld € 191,00

*Alle kastprijzen zijn exclusief montage.

 

voordeelWinter
Nu met schittere

nde
Nu met schittere

nde

 aanbiedingen! aanbiedingen!

vanaf

556,-
2-deurs,  

113 x 200 cm

Droom
aanbieding

!

Murano 
Kast



Zoals afgebeeld:
Kast in de maat 300/240 cm
van 1793,- voor 1529,-

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. Meerprijs 
per extra spiegel/glasdeur 180,- per stuk

Hoogte 223 cm
160 (2x80 cm) van 833,- voor 699,-
180 (2x90 cm) van 881,- voor 749,-
200 (2x100 cm) van 927,- voor 799,-
240 (3x80 cm) van 1130,- voor 999,-
270 (3x90 cm) van 1203,- voor 1049,-
300 (3x100 cm) van 1234,- voor 1099,-

Hoogte 240 cm
160 (2x80 cm) van 913,- voor 789,-
180 (2x90 cm) van 963,- voor 839,-
200 (2x100 cm) van 1016,- voor 879,-
240 (3x80 cm) van 1234,- voor 1069,-
270 (3x90 cm) van 1314,- voor 1139,-
300 (3x100 cm) van 1352,- voor 1169,-

gratisgratis

*Alle kastprijzen zijn exclusief montage.

vanaf

699,-
160 x 223 cm

Nadia 2.0 
Kast

    Spiegeldeur



Matras 

Preston 
Royal
De Preston Royal matrassen zijn stuk 
voor stuk vervaardigd met de beste 
materialen. De matrastijk is voorzien 
van een Thermo-Gel finish®.  
Deze 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.

Hoogwaardige vol koudschuim matras met 7 
comfortzones. Heerlijk comfortabele matras 
met een hoge veerkracht. Kwaliteit HR 55 en 
HR 60, afhankelijk van de hardheid. Lever-
baar in soepel, stevig en extra stevig.  
4 zijden rits. Anti-allergische tijk, afritsbaar 
en voorzien van 3D verluchtingsborder. Tijk 
is voorzien van een Thermo-Gel® finish.

70/80/90 x 190/200 cm
van 799,- voor 599,-

Preston Royal

Bronze
7-zone geneste pocketvering matras  met 
4 cm drukverlagende visco elastische 
schuim afdekking. 4 zijden rits. Anti-
allergische tijk, afritsbaar en voorzien van 3D 
verluchtingsborder. Tijk is voorzien van een 
Thermo-Gel® finish.

70/80/90 x 190/200 cm
van 732,- voor 549,-

Preston Royal

Platinum
Geneste pocketveer matras met 7 comfort-
zones afgedekt met 4 cm veerkrachtig 
koudschuim HR55 of HR60. Nu leverbaar 
in 4 hardheden (soepel, medium, stevig en 
extra stevig). Anti-allergische tijk, afritsbaar 
en voorzien van 3D verluchtingsborder. Tijk is 
voorzien van een  Thermo-Gel® finish.

70/80/90 x 190/200 cm
van 599,- voor 449,-

Preston Royal 

Silver

Topper Preston 

Royal Silver
Topper voorzien van hoogwaardig 4 cm dikke 
koudschuim kern (HR55 of HR60). Dubbeldoeks 
Climat Control tijk met Thermo Gel-finish®.
van 329,- voor 199,-*

vanaf

199,-
70/80/90 x  
190/200 cm

vanaf

449,-
70/80/90 x  
190/200 cm

* Tegen meerprijs ook leverbaar in traagschuim of latex uitvoering.



Matras met een afritsbare hoes,
dus wasbaar en anti-allergisch.
Kern is van koudschuim in soepel
of stevig. Hoes met Thermo-Gel finish®.

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 359,- voor 269,-
140 x 190/200/210 cm
van 579,- voor 439,-

Matras met een afritsbare hoes,
dus wasbaar en anti-allergisch.
Kern is een pocket vering met 7 zones
met koudschuim afdekking.
Hoes met Thermo-Gel finish®.

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 399,- voor 299,-
140 x 190/200/210 cm
van 647,- voor 485,-

Matras met een afritsbare hoes, dus wasbaar 
en anti-allergisch. Kern is een pocket vering 
met 7 zones met traagschuim (NASA) 
afdekking. Hoes met Thermo-Gel finish®.

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 532,- voor 399,-
140 x 190/200/210 cm
van 839,- voor 629,-

Preston

Bronze
Preston

Silver
Preston

Platinum

Afritsbare hoes

Matras 

Preston 
Basic 

Topper Preston

Basic
Preston Basic topper met
Comfortschuim/Polyether SG40 voor
goede ondersteuning. 7 cm dik. Met een 
tijk van Climate Control dubbeldoek, 
voorzien van ritsen.

70/80/90 x 190/200  van 169,-  voor 125,-
160 x 190/200  van 290,- voor 219,-
180 x 190/200  van 319,- voor 239,-
Alle maten leverbaar.

vanaf

125,-
70/80/90 x  
190/200 cm

vanaf

209,-
70/80/90 x 

190/200/210 cm



Hoofdkussen Dynamic
Gevuld met polyester slaapbolletjes.  
Een tijk van perkal katoen kwaliteit.  
Anti-allergisch. Losse vulling verkrijgbaar.
2 voor 35,-

Hoofdkussen Exclusive comfort
Een 3 kamer kussen van volledig 
natuurlijke materialen. Het bestaat 
uit 90% witte dons. 
79,95

Dekbed Exclusive*

Enkel ganzendons dekbed  
140 x 200 cm van 349,- voor 229,-
Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 479,- voor 319,-
240 x 200 cm van  896,- voor 579,-

Kussenbeschermer CottonTouch
Een anti-allergische kussensloop 
met rits houdt het hoofd koel tijdens 
warme nachten. 
14,95

Wollen dekbed Texel*

4-seizoenen -dekbed van 100% Texels 
schapenwol
140 x 200 voor 139,-
240 x 200 cm voor 249,-

Warme

dagen
winter

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. 
Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

* In meerdere maten verkrijgbaar

Hoofdkussen Polardream Alaska 
Ergonomisch gevormd, synthetisch 
hoofdkussen. Gevuld met Aerelle Cool 
Night vezelbolletjes.
van 65,- voor 39,-

Dekbed Sensation 7air*

Enkel synthetisch dekbed  
140 x 200 cm van 119,- voor 79,95
Ook 4-seizoenen leverbaar
140 x 200 cm van 229,00 voor 159,-
240 x 200 cm van  409,- voor 289,-

Kijk ook op 
onze website: 
slaapidee.nl

Stationsstraat 37, 055 - 522 15 76
Apeldoorn

Parkeren voor de deur of in P-garage Koningshaven. 
Slaapidee betaalt na aankoop

Nunspeet 
Ds. Martiniuslaan 8-10, 0341 - 256721

Gratis parkeren voor of achter de winkel


