
sale
voorjaars

preston dreamcollectie

I I 9O,-
140 x 200 cm

1770,-
sunday 7 vlak

Uniek High-low
pocketveren systeem

voor een actieve ondersteuning

Leverbaar in 7 trendy kleuren

Upgrade nu naar
een airflow topper!

Tijdelijk 
voor 99 Euro

, al ruim 30 jaar slaapspecialist!
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I99,-
vanaf

Thermo-Gel finisch®...

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

70-200   van 269,- voor 199,-
80-200   van 309,- voor 229,-
90-200   van 336,- voor 249,-
140-200 van 533,- voor 395,-
Alle maten leverbaar.

Preston Silver 
Meest gekozen 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®.

70-200   van 349,- voor 259,- 
80-200   van 390,- voor 289,-
90-200   van 404,- voor 299,-
140-200 van 655,- voor 485,-
Alle maten leverbaar.

Preston Platinum 
Zeer goede 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®.

70-200   van 404,- voor 299,-
80-200   van 471,- voor 349,-
90-200   van 539,- voor 399,-
140-200 van 849,- voor 629,-
Alle maten leverbaar.

Goed... Beter...

Thermo-Gel finish® maakt de tijk intelligent: 
hij voelt minutieus aan wanneer én waar jij het onaangenaam warm hebt. Pas op 
dàt moment, en precies op diè plek, wordt de verkoelende werking geactiveerd. 25%

korting

nu
Dikte 20 cm

Afritsbare hoes

Thermo-Gel finish®

Best...

preston dreamcollectie
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299,-
vanaf

Drukverlagend...
Preston Royal Silver 
7-zone geneste pocketvering matras met 
4 cm veerkrachtige koudschuim HR60 (soepel) 
of HR55 (stevig) afdekking. 4 zijden rits en 3D 
verluchtingsborder en anti-allergisch. 
Hoes met Thermo-Gel finish®. 
70-200   van 484,- voor 299,- 
80-200   van 540,- voor 349,-
90-200   van 624,- voor 399,-
140-200 van 959,- voor 629,-
Alle maten leverbaar.

Preston Royal Gold 
7-zone geneste pocketvering matras met 4 cm 
hoogwaardige latex afdekking. 4 zijden rits en 
3D verluchtings-border en anti-allergisch. 
Hoes met Thermo-Gel finish®.
70-200      van 614,- voor 399,- 
80-200     van 670,- voor 449,-
90-200     van 754,- voor 499,-
140-200 van 1179,- voor 789,-
Alle maten leverbaar.

Preston Royal Platinum 
7-zone geneste pocketvering matras met 4 cm 
drukverlagende visco elastische schuim afdek-
king. 4 zijden rits en 3D verluchtings-border en 
anti-allergisch. Hoes met Thermo-Gel finish®. 
70-200     van 614,- voor 399,- 
80-200     van 670,- voor 449,-
90-200     van 754,- voor 499,-
140-200 van 1179,- voor 789,-
Alle maten leverbaar.

nu ook met handgrepen leverbaar meerprijs 25,- per matras
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Thermo-Gel finisch®...
Thermo-Gel finish® maakt de tijk intelligent: 
hij voelt minutieus aan wanneer én waar jij het 
onaangenaam warm hebt. 
Pas op dàt moment, en precies op diè plek, 
wordt de verkoelende werking geactiveerd.

preston royalcollectie

Stevig... Soepel...
Dikte 24 cm

4 zijden rits

Thermo-Gel finish

3O%
korting

nu
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Sheraton vlak

preston dreamcollectie I295,-
vanaf 1750,-

sheraton
preston

Afgebeeld model
180x200 cm leverbaar vanaf 1665,-
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Sheraton vlak leverbaar vanaf 
140-200 normaal 1750,-  nu 1295,- 
160-200 normaal 1860,- nu 1395,- 
180-200 normaal 1993,- nu 1495,- 
Ook 210 of 220 leverbaar

Sheraton elektrisch leverbaar vanaf 
140-200 normaal 3060,-  nu 2295,- 
160-200 normaal 3193,- nu 2395,- 
180-200 normaal 3327,- nu 2495,- 
Ook 210 of 220 leverbaar

Preston boxspring Sheraton
Deze complete boxspringset bestaat uit 
2 gestoffeerde boxsprings, 2 gestoffeerde 
pocket veermatrassen, 1 hoofdbord van 
80 of 100 cm hoog en 1 zeer comfortabel 
topdek met Climate Control, 
met verkoelend effect. 
Keuze uit meer dan 30 stof en lederlook
kleuren en te combineren met diverse 
poten. Bij de elektrisch verstelbare versie 
van deze boxspring is het topdek met een 
split uitgevoerd. En u krijgt gratis draad-
loze afstandsbedieningen geleverd.

25
JAAR GARANTIE*

Combi commode B 120 x H 80 x D 40 cm al leverbaar vanaf 629,-

25%
korting

nu
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boxspring Royal

I995,-
vanaf 2480,-

Preston Royal **** Electro
2 x hoofd- en voeteneinde elektrisch verstelbare 
boxspring met pocketveren en knieholte ondersteuning, 
2 x draadloze afstand bediening Hoofdbord (oversized) 
120 cm hoog in 4 verschillende uitvoeringen. 
2 gestoffeerde pocketveer matrassen met 7 comfortzones. 
Soepel of stevig ligcomfort. Tijk topper met verkoelend effect, 
Climate Control, voor intensere slaap. 
Keuze uit meer dan 30 stof en lederlook kleuren.

140x200 van 3993,- voor 2995,- 
160x200 van 4260,- voor 3195,- 
180x200 van 4393,- voor 3295,- 
Ook 210 of 220 leverbaar. 

royal
de boxspring onder de     boxsprings...

****

preston royalcollectie
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Elektrisch verstelbaar

25
JAAR GARANTIE*

Preston Royal **** vlak
2x 30 cm boxen met pocketveer interieur, 
2 sets slede poten met RVS afzetting. 
Hoofdbord (oversized) 120 cm hoog in 
4 verschillende uitvoeringen. 
2 gestoffeerde pocketveer matrassen 
met 7 comfortzones. Soepel of stevig. 
Tijk topper met verkoelend effect, 
Climate Control, voor intensere slaap. 
Meer dan 30 stof en lederlook kleuren.
140x200 van 2480,- voor 1995,- 
160x200 van 2927,- voor 2195,- 
180x200 van 3060,- voor 2295,- 
Ook 210 of 220 leverbaar.

Kunstleer, in veel verschillende kleuren

Pocketveren in de boxspring
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499,-
vanaf

*

Murano kast

Zoals afgebeeld: 
romp in de maat 336 /240 
in de kleur dekor sephia met 
deuren in dekor sand en 
grepen in dekor sephia 
1213,- 
(excl. passe-partout en 
power led verlichting, 
meerprijs 691,-)

Zoals afgebeeld: 
3-deurs kast met witteband: 
280x240 cm 
deels glas/deels hout/dekor, 
1504,- (excl. krans en verlichting)

Nachtkasten al leverbaar vanaf 182,-

25%
korting

op legplanken, ladenblokken, 
verlichting etc.
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preston dreamcollectie

murano
een schuifdeurkast om van te dromen...
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795,-
vanaf 1195,-

boxspring 
 basic vlak

Glad gestoffeerd hoofdbord

preston dreamcollectie

basic**
preston

Preston boxspring Basic vlak 
23 cm dikke boxsprings met Bonell-
binnenvering interieur, matras(sen) 
voorzien van pocketveren met 
comfortzones, 6 cm dikke comfortschuim 
topper en glad gestoffeerd hoofdbord. 
Leverbaar in 3 kleuren en uit voorraad.

140x200 van 1195,- voor 795,-
160x200 van 1295,- voor 895,-
180x200 van 1395,- voor 995,-

Leverbaar in 3 kleuren en uit voorraad

2O%
korting

nu

1595,-
vanaf 2195,-

boxspring 
elektrisch
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105,- 79,95

Preston 
4 seizoenen dekbed.  

100% Wash Cotton, 
100% Gesanforiseerde katoen

60o graden wasbaar
140x200 normaal 105,- nu    79,95
140x220 normaal 127,- nu    99,95
200x200 normaal 165,- nu 129,95
240x200 normaal 195,- nu 149,95
240x220 normaal 219,- nu 169,95

I39,95
vanaf

205,-

Preston Silver 4 seizoenen donsdekbed.
Tijk: 100% katoen NM70. Vulling: 90% eendendons 10% veertjes. 

Nederlands produkt! Met 5 jaar garantie. Nomite label = geen huisstofmijt
  140x200 normaal 205,- nu 139,95

140x220 normaal 249,- nu 169,95
200x200 normaal 399,- nu 269,95
240x200 normaal 420,- nu 289,95
240x220 normaal 470,- nu 319,95

Hoofdkussen Preston Silver
Met rits dus in dikte aan te passen 

en anti-allergisch. 
Origineel Comforel. 60x70 cm 

preston dreamcollectie

dons
met 

veertjes

eenden
veertjes

90%
zuiverdons

vulling
49,-
per 2

Normaal 35,- per stuk 

origineel
comforel

vulling

vanaf

Tegen inlevering van deze bon*

GRATIS
            2 molton kussenslopen 
bij aankoop van 2 hoofdkussens * 

ge
ld

ig
 to

t 1
4 

m
ei

 2
01

7

32,95

24,95

Hoofdkussen Preston Basic Extra Natuur
De tijk van dit hoofdkussen is gemaakt van 100% katoen. 

Gevuld met 1700 gram witte eendenveertjes. 
Goed ademend en lekker opschudbaar.

Nederlands kwaliteitsproduct.
60x70 cm normaal 32,95 nu 24,95

42,5O
64,95

Hoofdkussen Preston Silver 15%
Gevuld met 15% witte Europese eendendons en 

85% eendenveertjes. Een halfdons hoofdkussen zacht en toch 
ondersteunend. normaal 64,95 nu 42,50

69,-vanaf
105,-

Preston Bronze
synthetisch 4 seizoenen dekbed. 

Tijk: 100% katoen.
Vulling: 100% hollowfibre vezel.
Wasbaar, soepel en anti-allergisch.
140x200 normaal 105,- nu    69,-
140x220 normaal 119,- nu    79,-
200x200 normaal 135,- nu    99,-
240x200 normaal 149,- nu 119,-
240x220 normaal 165,- nu 139,-

anti-
allergisch

100%
katoen
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preston dreamcollectie

I59O,-
vanaf 2304,-

Preston boxspring Sunday 8
Deze boxspring oogt niet alleen royaal 
maar slaapt ook heel royaal dankzij de 
matrassen met high-low pocketveren. 
De boxsprings zijn ook voorzien van 
pocketveren. Deze zijn vlak of elektrisch 
verstelbaar leverbaar. U heeft de keuze
uit diverse modellen hoofdborden. 
Voor het comfort dat bij u past heeft u 
keuze uit verschillende comfort-toppers.

Sunday 8 vlak
140x200 van 2304,- voor 1590,- 
160x200 van 2404,- voor 1690,- 
180x200 van 2504,- voor 1790,- 
180x210 van 2604,- voor 1890,-

Sunday 8 elektrisch
140x200 van 2854,- voor 2195,- 
160x200 van 2954,- voor 2295,- 
180x200 van 3054,- voor 2395,- 
180x210 van 3154,- voor 2495,-

sunday 8 vlak

Elektrisch verstelbaar

Mooi elegante poten op de hoeken

Upgrade nu naar
een airflow topper!

Tijdelijk voor 99 Euro

Afgebeeld met 
hoofdbord Caro 150,- 

meerprijs

Afgebeeld met hoofdbord Luna 150,- meerprijs

25 jaar garantie
op veer- en 
framebreuk

Europese
productie

90 dagen 
omruilgarantie
op matrassen*

Direct 
uit voorraad

leverbaar*
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nikki
comfort

I I99,-
vanaf 1724,-
comfort nikki

Deelbaar ledikant 160 en 180 x 200 cm van 1724,- voor 1199,-
Nachtkastje (als afgebeeld) per stuk van 278,- voor    189,-

Preston Comfort Nikki
een deelbare slaapkamer met comfort 
instap hoogte en is ook nog later aan te 
passen. Bijzonder toegankelijk met 
opmaken en stofzuigen. 
Het bed kan makkelijk omgezet worden 
naar 2 x 1-persoons ledikanten. 
De extra zijden worden meegeleverd.
Het geheel staat op wielen.
Deelbaar ledikant 160 en 180 x 200 cm 
van 1724,- voor 1199,-

895,-
Totaal 1062,-

maat 90x200
Ook leverbaar 

in 100 en 120 breed.

Comfort Rianne

comfort rianne

+
+ =
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Zoals afgebeeld 
250x235 cm

met spiegel 734,- 

Preston schuifdeurkast Model Hamburg 
Zweefdeurkast in alpine wit, licht beuken, 
beuken natuur, eiken Sonoma (afgebeeld), 
eiken San Remo, walnoot en wengé Shiraz. 
Nu ook leverbaar met witte hoogglans deuren!
Leverbaar in 197 cm, 223 cm of 235 cm (h) 
en 151, 181, 201, 225, 250, 280, 300, 320, 350 cm br
De diepte van deze kast buitenwerks is 65 cm.
normaal 539,- nu 369,- (150x197 cm) 

preston dreamcollectie

PRIJS
garantie

laagste

369,-
vanaf
150 breed en 197 hoog

539,-

Hamburg kast
Zoals afgebeeld 

280x223 cm nu 964,- 

9 breedtes

3 hoogtes

hamburg
Laagste prijs van Nederland...
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Preston Nadia
Leverbaar in 5 breedte maten 

160/200/240/270/300
Leverbaar in 2 hoogte 223/240 en in 5 kleuren 

160/223 zonder spiegel normaal   766,- nu 579,- 
200/223 normaal   853,- nu 639,- 
240/223 normaal 1043,- nu 789,-
270/223 normaal 1114,- nu 839,- 
300/223 normaal 1149,- nu 869,-

Meerprijs spiegeldeur 60,- 
Meerprijs glasdeur in kleur 98,-

579,-
vanaf 766,-

Nadia kast

preston dreamcollectie

afgebeelde 
kast 300/240

1205,-

afgebeelde kast 300/240 1009,-

nadia

25%
korting

nu
MONTAGE

gratis
afgebeelde kast 300/240 1009,-


