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basic
PRESTON JUBILEUM MATRAS

sale
jubileum

12,5
jaar

preston dreamcollectie

2e matras
GRATIS

70/80/90 x 190/200/210 cm 695,-

, al ruim 30 jaar slaapspecialist!



nadia
een kast om van te dromen...

2 preston dreamcollectie

afgebeelde 
kast 300/240

1205,-

Preston Nadia
Leverbaar in 5 breedte maten 

160/200/240/270/300
Leverbaar in 2 hoogte 223/240 en in 7 kleuren 

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

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

579,-
vanaf 766,- MONTAGE

gratis



nadia
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Kijk ook eens op onze website: www.prestonslaapcomfort.nl

Met de hand
gemaakte boxsprings...

draadloze bluetooth 
afstandbedieningen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid 
tot app bediening.

gratis

I395,-
vanaf 1860,-

Preston Royal 20
Deze complete boxspringset bestaat uit 2 gestoffeerde boxsprings 20 cm dik, met pocketveren, 2 sets van 6 houten poten, 2 gestoffeerde 
pocketveer matrassen (bij 140/200 cm 1-delig), 1 hoofdbord van 80 of 100 cm hoog en 1 zeer comfortabel Climat Control topdek. 
Climat Control zorgt voor een verkoelend effect. Bij de elektrisch verstelbare versie van deze boxspring is het topdek met een split uitgevoerd. 
Tevens krijgt u er gratis draadloze afstand bedieningen erbij geleverd.

royal 2o

Preston Royal 20 vlak vanaf 
140 x 200 cm van 1860,- nu 1395,- 
160 x 200 cm van 1994,- nu 1495,- 
180 x 200 cm van 2127,- nu 1595,-
Preston Royal 20 elektrish 
vanaf 3327,- nu 2495,- 
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Preston Royal 20 elektrisch 
leverbaar vanaf 3327,- nu 2495,- 



4
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murano

preston dreamcollectie

499,-
vanaf

*

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

Nachtkasten al leverbaar vanaf 182,-

een schuifdeurkast om van te dromen...
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Preston boxspring Easy
160 x 200 cm van 2119,- voor 1695,-
180 x 200 cm van 2239,- voor 1795,-
180 x 210 cm van 2369,- voor 1895,-

Ook niet verstelbaar leverbaar 
vanaf 1495,-

2O%
korting

nu

easy
I695,-

2119,-vanaf

Designer boxspring...
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Preston 
4 seizoenen dekbed.  

100% Wash Cotton, 
100% Gesanforiseerde katoen

60o graden wasbaar
140 x 200 van 105,- nu    79,95
140 x 220 van 127,- nu    99,95
200 x 200 van 165,- nu 129,95
240 x 200 van 195,- nu 149,95
240 x 220 van 219,- nu 169,95

Preston Silver 
4 seizoenen donsdekbed.
Tijk: 100% katoen NM70. 
Vulling: 90% eendendons 10% veertjes. 
Nederlands produkt! Met 5 jaar garantie. 
Nomite label = geen huisstofmijt
140 x 200 van 205,- nu 139,95
140 x 220 van 249,- nu 169,95
200 x 200 van 399,- nu 269,95
240 x 200 van 420,- nu 289,95
240 x 220 van 470,- nu 319,95

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.
60 x 70 cm normaal 32,95 nu 24,95

Hoofdkussen Preston Silver 15%
Gevuld met 15% witte Europese 

eendendons en 
85% eendenveertjes. Een halfdons 

hoofdkussen zacht en toch ondersteunend. 
van 64,95 nu 42,50

Hoofdkussen Preston Silver
Met rits dus in dikte aan te passen 

en anti-allergisch. 
Origineel Comforel. 60 x 70 cm 

origineel
comforel

vulling

dons
met 

veertjes

eenden
veertjes

32,95

24,95

42,5O
64,95

100%
katoen

90%
zuiverdons

vulling

I39,95vanaf

79,95vanaf

Normaal 35,- per stuk 

49,-
per 2

100% 
katoen 
satijn

49,-
vanaf

Preston zomer dekbed Bamboe. 
Een bamboe dekbed voelt lekker koel 
aan en is ook licht in gewicht en daar-
om uitermate geschikt voor de warme 
zomerse nachten. Bamboe zorgt voor 

een uitstekende ventilatie en vocht-
regulatie. Vulling: 100% Bamboe vezel, 
ca. 200 gr/m2 Tijk: 100% katoen satijn

Wasbaar: 40 graden
Allergie: volledig anti-allergisch

140 x 200 nu    49,-
140 x 220 nu    59,-
200 x 200 nu    79,-
240 x 200 nu    99,-
240 x 220 nu 109,-



Preston Royal 25 vlakke Box
Deze complete boxspringset bestaat uit 2 gestoffeerde boxsprings 25 cm dik, met pocketveren, 2 sets van 6 houten poten, 2 gestoffeerde 
pocketveer matrassen (bij 140/200 cm 1-delig), 1 hoofdbord van 80 of 100 cm hoog en 1 zeer comfortabel Climat Control topdek. 
Climat Control zorgt voor een verkoelend effect. Bij de elektrisch verstelbare versie van deze boxspring is het topdek met een split uitgevoerd. 
Tevens krijgt u er gratis draadloze afstand bedieningen erbij geleverd.

7

Preston Royal 25 vlakke Box 
leverbaar vanaf 
140 x 200 cm van 1995,-  voor 1595,- 
160 x 200 cm van 2119,- voor 1695,- 
180 x 200 cm van 2245,- voor 1795,- 
Preston Royal 25 elektrisch 
leverbaar vanaf 3495,- voor 2795,-

Kijk ook eens op onze website: www.prestonslaapcomfort.nl

I595,-
1995,-vanaf

Na het succes van de 
Royal 20 en 30 is er nu ook een Royal 25 ...

Preston Royal 25 elektrisch 
leverbaar vanaf 3495,- nu 2795,- 

draadloze bluetooth 
afstandbedieningen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid 
tot app bediening.

gratis

royal 25

I69,-
Jubileum prijs nu 

Set van 2 flexibele 
LED leeslampen 

welke aan het hoofdbord 
bevestigd worden. 



Kijk ook eens op onze website: www.prestonslaapcomfort.nl
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25%
korting

nu

259,-
vanaf

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®. 

70/80/90 x 190/200/210 cm 
van 345,- voor 259,-
140 x 190/200/210 cm  
van 559,- voor 419,-

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®.

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

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®.

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

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.

Dikte 20 cm

Afritsbare hoes

Thermo-Gel finish®

GOED BETER BEST



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.

9preston dreamcollectie

Preston Titanium Nature
Deze Preston Titanium Nature matras is voorzien van side to side pocketveren welke aan de zijkant voorzien zijn van bandstaal voor 
extra stabiliteit. Uiteraard voorzien van 7 comfort zones voor een optimale ondersteuning van uw lichaam. De pocketveren zijn aan 
beide zijden afgedekt met 4 cm Talalay® latex en de tijk is afritsbaar en doorgestikt met comfortabel noppenschuim en zuiver 
scheerwol. De matras is tevens voorzien van handgrepen en rondom 3D ventilatie border. Totale dikte ca. 25 cm.
Een heerlijke comfortabele matras met optimaal ligcomfort en leverbaar in 2 hardheden. Uiteraard is deze matras geschikt voor onze 
verstelbare bedden. Ook leverbaar als 1-delige matras 160 of 180 cm breed met 2 verschillende hardheden in 1 grote matras.

Dikte 25 cm

handgrepen

Preston Titanium Nature
80/90 x 200/210 cm 795,- 
100 x 200/210 cm 895,-

795,-
introductieprijs

nieuw!
in onze collectie!

Talalay® latex

side to side pocketveer
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Preston Royal 30 Electro
2 boxspring 30 cm dik met pocketveren, hoofd- en voeteneind 
elektrisch verstelbaar, 2 sets sledepoten, 1 oversized design, 
deelbaar, hoofdbord 120 cm hoog, 2 gestoffeerde pocketveer 
matrassen met 7 comfortzones en 1 comfortabel split-topdek 
met Climat Control. Climat Control zorgt voor een verkoelend 
effect. Keuze uit meer dan 30 verschillende stoffen en kleuren, 
ook lederlook.
140 x 200 cm van 4119,- voor 3295,- 
160 x 200 cm van 4369,- voor 3495,- 
180 x 200 cm van 4494,- voor 3595,- 
Ook 210 of 220 cm leverbaar. 

Preston Royal 30 vlak
2 boxsprings 30 cm dik met pocketveren, 2 sets sledepoten, 1 oversized design, 
deelbaar, hoofdbord 120 cm hoog, 2 gestoffeerde pocketveer matrassen
(bij 140 cm breed 1-delig) met 7 comfortzones en 1 comfortabel topdek met 
Climat Control. Climat Control zorgt voor een verkoelend effect.
Keuze uit meer dan 30 verschillende stoffen en kleuren, ook lederlook.

royal 3o

2I95,-
vanaf 2744,-

draadloze bluetooth 
afstandbedieningen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid 
tot app bediening.

gratis
140 x 200 cm van 2744,- voor 2195,- 
160 x 200 cm van 2994,- voor 2395,- 
180 x 200 cm van 3119,- voor 2495,- 
Ook 210 of 220 cm leverbaar.
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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,-

I I99,-
vanaf 1724,-

nikki
comfort

Uitrijdbaar, makkelijk opmaken

Makkelijk schoonmaken onder het bed
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preston dreamcollectie



795,-
vanaf 1060,-

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.

120 x 200 cm van 1060,- voor 795,-
140 x 200 cm van 1193,- voor 895,-
160 x 200 cm van 1327,- voor 995,-
180 x 200 cm van 1460,- voor 1095,-

25%
korting

nu

basic**
Leverbaar in 3 kleuren en uit voorraad

Glad gestoffeerd hoofdbord
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