
actie
Winter

*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Moderne boxspring voorzien van een heerlijke 
koudschuimtopper met SensICE® en 5-zone 
pocketvering matrassen voor optimale ondersteuning. 
Optioneel keuze uit een bijpassend voetbord, 
standaard stalen designpoten en vele stofsoorten en 
kleuren. 180 x 200 cm vanaf 1799,-

Zoals afgebeeld:
Elektrisch verstelbare boxspring 

180 x 200 cm 2699,-

1599,-
140 x 200 cm 

Nu vanaf

29,95
2 voor 39,-

Hoofdkussen

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

Boxspring

Kaapstad



Meerprijs hoofdbord Twist 130,- Meerprijs poot hoek zwart 15cm 110,-

1595,-
140 x 200 cm 

Nu vanaf

Boxspring

Kristal 12

1699,-
140 x 200 cm 

van 1949,- voor

warm de
 winter in 

1995,-
140 x 200 cm 

Nu vanaf

Elegante boxspring in vlakke en elektrische
uitvoering. Slank model boxspring naar 
keuze samen te stellen. Bovenzijde is
afgewerkt met antislip spiegel.
Zoals afgebeeld:
180 x 200cm, met hoofdbord Unique en 
7-zone pocketvering Robijn matrassen 2465,-

Matras
Hybrid

Matras
Relax

*Ontvang 250,- korting bij aanschaf van twee Mangano matrassen of 100,- korting bij aanschaf van één Mangano Matras

949,-
90 x 200 cm

Vanaf

949,-
90 x 200 cm

Vanaf

250,-
korting*

Boxspring

Knokke
Het unieke ontwerp van het hoofdbord 
van deze boxspring zorgt voor een 
bijzondere verrijking.  
Leverbaar in diverse maten. 

Vlak
140x200/210cm van €1949,- voor €1699,-
160x200/210cm van €2049,- voor €1799,-
180x200/210cm van €2149,- voor €1899,-

Meerprijs elektrisch €900,-
Voetbord meerprijs  €350,-
Meerprijs hoogwaardige veloursstof €250,-

Vlak
Bestaat uit 2 comfortabele vlakke
boxsprings op robuuste poten met
een strak gestoffeerd hoofdbord.
Uw lichaam wordt heerlijk
ondersteund door gestoffeerde
Preston Basic matrassen en  
Topaas Topper.
Vanaf 1995,-

Elektrisch verstelbaar
De elektrisch verstelbare boxspring
met 7-zone pocketvering heeft een
Vibradorm motor, een op bluetooth 
werkende afstandsbediening en de 
bovenzijde is afgewerkt met een 
antislip spiegel.
Vanaf 3595,-

Boxspring

Kristal 25

Preston Mangano
Matrassen

Door de ondersteunende pocketvering met 
7-zones worden de drukpunten maximaal verdeeld
en de uitgebalanceerde combinatie van hoge en
lage veren garandeert een optimaal ligcomfort.

De toplaag van dit matras is opgebouwd uit een 
combinatie van twee lagen drukverlagend  
visco-elastisch schuim voor een ultiem omhullend 
comfort.



Matras
Prestige

Matras
Robijn

Gratis hoofdkussen
bij aankoop van Robijn of Jade matras++

Onze verrassend goede 7-zone pocketveer matras 
met een heerlijk comfort voor een zachte prijs!
Dikte van ca. 21 cm. Voorzien van een heerlijke 
koudschuim comfortlaag. Meeste maten snel 
leverbaar.

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 ICE® 
‘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.

Matras
Topaas

All Seasons
matrassen

Toppers
Diverse maten en uitvoeringen

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

anti-allergische watten, 2 zijden rits
• Hoogte 20cm

Hoogwaardig 7-zone pocketvering 
matras met koudschuim.

Bovenzijde is voorzien van een 
verkoelende SensICE® dubbeldoek tijk.

Matras
Jade
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 ICE® ‘Cool&dry’ tijk met  
anti-allergische eigenschappen. Dit matras hoeft 
niet omgedraaid te worden. De totale dikte van de 
matras is 24 cm.

 bekijk 
al onze matrassen!

>)
549,-

90 x 200 cm

Vanaf

461,-
70/80/90 
x 200 cm

Van 659,-
voor

Van 329,-
voor

269,-
90 x 200 cm

 

Ervaar een zwevend gevoel 
tijdens het slapen met de visco-schuim 
topper Saffier. 
• Tijk: FERAN ICE® ‘Cool&dry’ dubbeldoek,

doorstikt met 300 gram anti-allergische watten
• Hoogte: 7cm

Topper 
Robijn

Topper 
Safier

Topper 
Onyx

 bekijk 
meer toppers

>)

Magazijn
 opruiming*

*Zolang de voorraad strekt

259,-
90 x 200 cm

Vanaf

749,-
90 x 200 cm

Vanaf

30%
korting

319,-
90 x 200 cm

Vanaf

229,-
90 x 200 cm

Vanaf

249,-
90 x 200 cm

Vanaf

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
anti-allergische watten

• Hoogte: 7cm

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 anti-allergische watten
• Hoogte 11cm

Matrassen in diverse maten leverbaar



*Alle prijzen zijn exclusief accessoires en beddengoed.

Linnenkast
2-deurs uitvoering vanaf 1099,-

3-deurs uitvoering met
koof en verlichting 1519,-

Ledikant
140x200 €599,00
160x200 €649,00
180x200 €699,00

499,-
Ledikant

140 x 200 cm 

Nu vanaf

Ook in

houtuitvoering

leverbaar

Bijpassende linnenkast

  verkrijgbaar

>)

599,-
Ledikant

140 x 200 cm 

Nu vanaf

Nachtkastje met 2 laden en softclose 299,-

Kast

Nadia 2.0

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,-*

*Exclusief montage 

in uw slaapkamer

Creeer
Sfeer

Aantrekkelijke
kortingen!

Praktisch
interieur

Compleet met
interieur voor

1349,-
160 x 

223 cm

Zweefdeurkast Nadia 2.0
Prachtige complete luxe zweefdeur-
kast! Voorzien van:
- Ladeblok met 2 lades
- Soft close deurdempers
- Vier legplanken
- Twee kledingroedes
Meerdere kleuren en opties mogelijk

Slaapkamer
Wellington

Ledikant
Melvin

Een greep uit de collectie
van Beddinghouse!
Een prachtige collectie waarmee u een heerlijke warme sfeer in uw 
slaapkamer creëert.

Alle overtrekken zijn in meerdere maten leverbaar!

140 x 200/220 van 79,50 voor 59,95
200 x 200 van 149,95 voor 109,95
240 x 200 van 159,95 voor 119,95

140 x 200/220 van 79,50 voor 59,95
200 x 200 van 149,95 voor 109,95
240 x 200 van 159,95 voor 119,95

140 x 200/220 van 79,50 voor 49,95
200 x 200 van 149,95 voor 89,95
240 x 200 van 159,95 voor 99,95

140 x 200/220 voor 79,95
200 x 200 voor 149,95
240 x 200 voor 159,95

Nieuwe
collectie

Slaapkamer Wellington
Ledikant 140 x 200 cm 
Ledikant 160 x 200 cm 
Ledikant 180 x 200 cm  
Meerprijs lengtematen 210/220 

Zweefdeurkast leverbaar vanaf 
Ook bijpassende nachtkastjes  
verkrijgbaar.

499,-
549,-
599,-
   50,-

899,-



29,95
2 voor 39,-

Hoofdkussen

Dreamstar® Dynamic
Gevuld met polyester slaapbolletjes. Een tijk 
van perkal katoen kwaliteit. Anti-allergisch.  
Losse vulling verkrijgbaar.

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

Kiest u voor een wollen, dons of 
synthetisch dekbed? 
Alle drie zijn ze heerlijk warm! Kom naar 
uw Preston dealer en laat u vakkundig 
adviseren. De dekbedden zijn verkrijgbaar 
in meerdere maten. 
Er is al een winterdekbed vanaf 119,- 

159,-
140 x 200 cm

Vanaf

Preston wollen dekbed®
4-seizoenendekbed 

140 x 200 cm voor 159,-
240 x 200 cm voor 279,-

Polardream Hoofdkussen
Alaska Cool Night
Ergonomisch gevormd, synthetisch 
hoofdkussen. Gevuld met Aerelle 
Cool Night vezelbolletjes.
Van 79,- voor 47,40

 in!
Warm de
winter

100% Texels
schapenwol!


