f
e
e
l
e
b

het najaar

599,Nu vanaf

Ledikant

Nieuw!

Melvin

Ons nieuwe ledikant Melvin is gearriveerd! Een
modern ledikant met stalen frame en voorzien
van eigentijds Mango decor. Bijpassende
nachtkastjes en commode maken je
slaapkamer compleet en klaar voor het najaar.

gratis inen uitstapverlichting

ledikant
140 x 200 cm

160 x 200cm 649,- | 180 x 200cm 699,nachtkastje met 2 laden en softclose 299,*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Kast

Nadia 2.0

Zweefdeurkast Nadia 2.0
Prachtige complete luxe zweefdeurkast!
Voorzien van:
- Ladeblok met 2 lades
- Soft close deurdempers
- vier legplanken
- twee kledingroedes
Meerdere kleuren en opties mogelijk

Praktisch
interieur

compleet met
interieur voor

Zoals afgebeeld:
Kast in maat 160 x 223 cm. Combinatie van poolwit
en Jackson eiken. Greeplijsten in aluminium,
binnenkant in ‘Linnengrijs’.
Inclusief deurdemping, legplanken en
kledingroedes en ladeblok met 2 lades.
Nu compleet voor 1349,-*
De Nadia 2.0 kast is verkrijgbaar vanaf 889,-*

1349,-

*

160 x 223 cm

*Exclusief montage

Boxspring

Kristal 12

1595,Vlakke uitvoering
nu vanaf

140 x 200 cm

Zoals afgebeeld:
180 x 200cm, met hoofdbod Unique en
7-zone pocketvering Robijn matrassen. 2465,-

Elegante boxspring in vlakke en elektrische
uitvoering. Slank model boxspring naar
keuze samen te stellen. Bovenzijde is
afgewerkt met antislip spiegel.

Het najaars
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boxspring
140 x 200/210 cm

Boxspring

Knokke

Het unieke ontwerp van het hoofdbord
van deze boxspring zorgt voor een
bijzondere verrijking.
Leverbaar in diverse maten.
*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Vlak
140 x 200/210 cm van 2049,- voor 1799,160 x 200/210 cm van 2149,- voor 1899,180 x 200/210 cm van 2249,- voor 1999,

Meerprijs
Elektrisch verstelbaar
Voetbord
Hoogwaardige veloursstof

900,300,200,-

Voor iedereen een comfort
naar eigen wens

549,-

649,-

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Matras

Matras

Genest pocketveringmatras met 7 comfortzones voor
heerlijke ondersteuning 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.

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.

Robijn

Matras

Onyx

Saffier

699,90 x 200 cm

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

749,90 x 200 cm

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.

329,90 x 200 cm

Verkrijgbaar in
soepel en stevig

329,90 x 200 cm

Topaas matras

Topaas matras

De Topaas Pocket heeft een heerlijke tijk en een
uitstekende 7-zone pocketvering voor de juiste
ondersteuning.
• Interieur: 7-zone pocketvering met 3cm koudschuim
HR40 afdekking
• Tijk: Dubbeldoekhoes, doorstikt met 200 gram
antiallergische watten, 2 zijden rits
• Hoogte 20cm

De Topaas Koudschuim is een duurzaam matras,
heeft een verkoelende werking en zorgt voor een
goede ondersteuning.
• Interieur: Koudschuim HR40
• Tijk: Dubbeldoekhoes, doorstikt met 200 gram
antiallergische watten, 2 zijden rits
• Hoogte 20cm

Pocket

Koudschuim

10

Keuze uit
meer dan
verschillende
toppers

Topper

Onyx

319,90 x 200 cm

Voor een optimale persoonlijke slaapbeleving is deze
topper in verschillende hardheden verkrijgbaar.
Ook leverbaar met verkoelende SensICE® tijk.
• 8cm koudschuim HR60S (soepel), HR55M (stevig) of
HR55H (extra stevig)
• Tijk: Climate Control dubbeldoek, doorstikt met 300
gram antiallergische watten
• Hoogte 11cm

Topper

Robijn

229,90 x 200 cm

Geniet van extra comfort tijdens het slapen met de
topper Robijn. Deze topper is in een enkele of tegen
meerprijs als splittopper uitvoering leverbaar.
• 4cm koudschuim HR60 (soepel) of HR55M (stevig)
• Tijk: Feran Ice ‘Cool&dry’ dubbeldoek, doorstikt met
300 gram antiallergische watten
• Hoogte: 7cm

* Vermelde prijzen zijn van een eenpersoonsmatras. Ook verkrijgbaar in andere breedte- en lengtematen tegen meerprijs.

Maak je klaar voor
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Kast

Murano
Zoals afgebeeld:
Kast in maat 298x240, inclusief decorlijst
boven. Combinatie van mokkaglas en
artisan eiken kleur. Greep en sierlijsten in
grafiet, exclusief indeling nu voor 2299,-*

669,Nu vanaf

*

2-deurs,
113 x 200 cm

*Exclusief montage

Preston Murano
Leverbaar in 12 breedtematen en
3 hoogtematen. Keuze uit 10 decorkleuren en meerdere kastkleuren.
Een greep uit de vele verschillende
mogelijkheden:
Hoogte 200 cm
150 cm (2 deuren) vanaf 819,225 cm (2 deuren) vanaf 879,280 cm (3 deuren) vanaf 1109,Hoogte 222 cm
200 cm (2 deuren) vanaf 889,249 cm (3 deuren) vanaf 1109,336 cm (3 deuren) vanaf 1259,Zoals afgebeeld:
Het interieur is optioneel en behoort niet standaard tot de kast Murano.

Hoogte 240 cm (vanaf 167 cm breed)
298 cm (3 deuren) vanaf 1269,373 cm (4 deuren) vanaf 1569,400 cm (4 deuren) vanaf 1659,-

Preston wollen dekbed® 4-seizoenendekbed
Dekbed van 100% Texels schapenwol
140 x 200 voor 159,240 x 200 cm voor 279,-

Hoofdkussen Dreamstar® micro air de luxe
Geeft een goede ondersteuning en voelt
aan als dons. Het heeft vochtregulerende
eigenschappen en is anti-allergisch. 49,95
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Dekbed Dreamstar® Xperience 90% witte
eendendons
Anti-allergisch. Heeft een hoge temperatuur
regulerende werking. In veel maten beschikbaar!
140 x 200 cm enkel van 219,- voor 159,140 x 200 4-seizoenen van 309,- voor 229,240 x 200 4-seizoenen van 559,- voor 409,-

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
HET ALLERMOOISTE SYNTHETISCHE DEKBED
VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND! Dankzij de speciale kwali-soft vulling, een zeer hoogwaardige,
blijvend veerkrachtige vezel met 7 luchtkanalen,
is dit dekbed heerlijk licht en zacht.
140 x 200 cm van 139,- voor 89,95
140 x 200 4-seizoenen van 259,- voor 179,240 x 200 4-seizoenen van 459,- voor 325,-

Hoofdkussen Dreamstar® Xclusive Down
Support (soft/medium/firm)
Ergonomisch gevormd met natuurlatex kern en
90% witte eendendons. Schoudercontour voor de
perfecte aansluiting op de nek.
139,-

39,2 voor

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

Boxspring

Kaapstad

1599,Nu van 1849,voor

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
140 x 200 cm

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

Vlak
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

van 1849,- voor 1599,van 1949,- voor 1699,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,-

Scan de QR code
om de gehele
Preston-collectie
te bekijken

* 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.

Apeldoorn

Stationsstraat 37, 055 - 522 15 76

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

Kijk ook op
onze website:
slaapidee.nl

