Winter
Deals
VANAF

1499,VLAK
140 x 200 CM

BOXSPRING
GRANDEUR 1200

Zoals afgebeeld Grandeur 1200 vlak 180 x 200 cm inclusief koudschuim matras Fresia,
hoofdbord Dover, stiletto poot zwart 15 cm. Nu compleet voor 1.829,-

Ben jij klaar
voor de kou?
Pak jezelf in met een
Altijd Goed Slapen dekbed!

OP
=
OP

79,-

59,4-SEIZOENEN
JUBILEUMDEKBED
140 X 200 CM

BOXSPRING
GRANDEUR 2000

EXCLUSIEF BIJ
ALTIJD GOED SLAPEN!
Boxspring collectie Grandeur biedt je ongekende mogelijkheden. Je hebt de keuze uit verschillende
hoogtes. Vlakke of elektrisch verstelbare uitvoering, voorzien van pocketvering interieur. Witte hoes
of gestoffeerde matrassen en topdekmatrassen. Je kunt ook je eigen kleur, type stof, hoofdbord en
poten kiezen. Wat past het beste in jouw slaapkamer?

IN
5 STAPPEN
JE EIGEN
BOXSPRING!
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UITVOERING

HOOFDBORD

MATRAS

TOPDEKMATRASSEN

STOF

POOT

•
•
•
•
•

Er is een grote variatie
aan hoofdborden. Kies
bijvoorbeeld uit een
gecapitonneerd hoofdbord
voor een romantische sfeer
of voor een hoofdbord met
lijnen voor een moderne
sfeer

• Traditionele pocketvering
• Geneste pocketvering
• Pocketvering met Low
Back Support
• Koudschuim
• Polyether
• In verschillende
afdeklagen

Bij een gestoffeerd matras
kun je kiezen uit de volgende
opties:

Ruime keuze uit
kwalitatief mooie stoffen
in verschillende kleuren en
texturen.

Ga je voor strak, klassiek
of trendy, voor iedere
smaak is er een geschikte
poot te kiezen

Boxspring 12 cm hoog
Boxspring 20 cm hoog
Boxspring 25 cm hoog
Boxspring 30 cm hoog
Vlak of elektrisch
verstelbaar
• Hoog/laag functie

•
•
•
•
•
•

Polyether
Koudschuim
Koudschuim met Megapur
Ocean Blue® latex
Pulse latex met flofoam
Mini pocketvering

Kom langs in de winkel om
de opties te bekijken.

VANAF

1.449,VLAK
140 x 200 CM

Zoals afgebeeld Grandeur 2000 vlak, 180 x 200 cm, inclusief gestoffeerde Iris matrassen, Polyether topdekmatras, oversized hoofdbord Corsica,
blokpoot wengé 12 cm hoog. Nu compleet voor 2.189,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

VANAF

VANAF

1.499,BOXSPRING

GRANDEUR 1200

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		
nu 1.499,160 x 200 cm		
nu 1.549,180 x 200 cm
nu 1.649,Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

1.449,-

VLAK
140 x 200 CM

12 cm

Hoogte boxspring

Zoals afgebeeld Grandeur 1200 vlak,
180 x 200 cm, inclusief gestoffeerdematrassen
Iris, Polyether topdekmatras, hoofdbord Lyon,
Contempo poten zwart 18 cm hoog
nu compleet voor 2.659,-

BOXSPRING

GRANDEUR 2000

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm			
nu 1.449,160 x 200 cm			
nu 1.499,180 x 200 cm 		
nu 1.589,Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

VANAF

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		
nu
1.689,160 x 200 cm		
nu
1.699,180 x 200 cm		
nu
1.789,Elektrisch verstelbaar meerprijs
1.200,-

20 cm

Hoogte boxspring

Zoals afgebeeld Grandeur 2000 vlak 180 x 200 cm,
inclusief gestoffeerde matras Camelia, Polyether
topdekmatras, hoofdbord Lyon oversized, houten
blokpoten wengé 12 cm, exclusief nachtkastjes
nu compleet voor 2.179,-

VANAF

1.689,-

1.729,-

VLAK
140 x 200 CM

VLAK
140 x 200 CM

BOXSPRING

GRANDEUR 2500

VLAK
140 x 200 CM

Hoogte boxspring

25 cm

Zoals afgebeeld Grandeur 2500 vlak,
180 x 200 cm, inclusief pocketveringmatras
Fresia, hoofbord Lille oversized,
Trapezium poten in eik naturel 10 cm
nu compleet voor 2.019,-

BOXSPRING

GRANDEUR 3000
Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		
nu		1.729,160 x 200 cm		
nu		
1.749,180 x 200 cm		
nu		1.839,Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Hoogte boxspring

30 cm

Zoals afgebeeld Grandeur 3000, elektrisch
verstelbaar, 180 x 200 cm, inclusief matrassen
Fresia, hoofdbord Cannes extra hoog en
deelbaar, blokpoot Wengé 7,5 cm hoog
nu compleet voor 3.840,-

UITGERUST
WAKKER WORDEN!
MATRAS CAMELIA
We hebben allemaal wel eens een steuntje in de rug nodig. Dat is precies wat
matras Camelia jou kan geven. Door de 3D-profilering en de 7 zones voor de
schouder, heup en taille, zorgt matras Camelia voor een optimale verdeling met
name op de drukpunten. Heup en schouders kunnen hierdoor dieper wegzakken
en worden minder belast, terwijl het middendeel weer wat steviger is en zo de
wervelkolom goed ondersteund. De comfortschuim afdeklaag is anti-allergeen en
daarnaast heeft het een efficiënte luchtcirculatie. De stretchhoes is aan 4-zijden
afritsbaar en daardoor makkelijk te wassen. Matras Camelia is 22 cm hoog, in
standaard en stevige uitvoering beschikbaar, en geschikt voor vlakke en
verstelbare bedsystemen.

469,90 x 200 CM

Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!
Onze matrassen zijn leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen.

389,-

599,-

90 x 200 CM

90 x 200 CM

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET

POCKETVERING
MATRAS IRIS

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur
• Afgedekt met koudschuim • 21 cm hoog • Leverbaar in standaard
of stevig ligcomfort • Leverbaar in alle gangbare
lengte- en breedtematen

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur
met Low Back Support • Afgedekt met koudschuim • 22,5 cm hoog
• Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort • Leverbaar in alle
gangbare lengte- en breedtematen

895,-

895,-

90 x 200 CM

90 x 200 CM

MEGAPUR KOUDSCHUIM
MATRAS LEO

POCKETVERING
MATRAS CELESTE

• ±24 cm hoog • 14 cm Megapur Koudschuim HR60 (soft) of HR55 (medium) met diepe
schouderprofilering • 7-zone pocketveringmatras • Toplaag van 2 cm hypersoft Floform
en 4 cm Pulse latex en 4 cm visco elastisch schuim • Voorzien van luxe bi-elastische
dubbelhoes, afritsbaar, onderzijde klimaatvezel • Leverbaar in soft of medium
ligcomfort • In alle gangbare lengte- en breedtematen

• ±24 cm hoog • Interactieve pocketvering • 7 zone pocketvering matras
• Toplaag van 2 cm hypersoft Floform en 4 cm Pulse latex
• Voorzien van luxe bi-elastische dubbelhoes, afritsbaar, onderzijde klimaatvezel
• Leverbaar in medium of firm ligcomfort • In alle gangbare
lengte- en breedtematen

TOPDEKMATRAS
POLYETHER

NU MET

20%

KORTING

189,-

151,

20

140 x 200 CM

Een echte topper!
• Beschermt het matras • Geen geul meer in het midden
• Ondersteunt het ligcomfort van het onderliggende matras
Verkrijgbaar in lengtematen: 190, 200, 210 en 220 cm en in
breedtematen 70 t/m 200 cm.
Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!

Met gevoel
ontworpen,
met zorg
gemaakt
Heerlijke zachte dekbedden en hoofdkussens,
AGS Atelier heeft het allemaal. Na jaren ervaring
in de slaapbranche heeft AGS Atelier met zorg de
producten ontworpen en gemaakt. Heerlijk slapen
zonder zorgen! Onze dekbedden zijn leverbaar in
alle gangbare lengte- en breedtematen.

OP
=
OP

Ben jij klaar
voor de kou?

Goed
ventilerend
Rijk gevuld

Heerlijk
zacht
optimale
warmteregulatie

79,-

59,-

JUBILEUM 4-SEIZOENEN DEKBED
Een goed dekbed houdt je lichaam op de juiste temperatuur. Dit
heerlijke zachte 4-seizoenendekbed is speciaal ontworpen voor
het 25-jarige bestaan van Altijd Goed Slapen. Hiermee ben je
helemaal klaar voor die koude winternachten. Dit dekbed is door
de synthetische vulling en katoenen tijk wasbaar en daardoor
geschikt voor mensen met een allergie.

140 X 200 CM

Het Jubileum dekbed is: • Rijk gevuld • Goed ventilerend
• Heerlijk zacht • Wasbaar • Voorzien van katoenen tijk

119,-

169,-

285,-

140 x 200 CM

140 x 200 CM

140 x 200 CM

4-SEIZOENEN WOLLEN
DEKBED OUDESCHILD

4-SEIZOENEN SYNTHETISCH
DEKBED SERING

4-SEIZOENEN DONZEN
DEKBED AMALIA

• 100% Texelse schapenwollen vulling
• Sterk vochtregulerend • Door natuurlijke ventilatie
blijft het bedklimaat op een evenwichtig niveau
• Met zomergedeelte en voor- en najaarsgedeelte
• Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en 240 cm
en in de lengtematen 200 en 220 cm

Heerlijk zacht en goed ventilerend • Voorzien van
Bodycontour stiksel • 100% Tencel® tijk • Vulling van 3D
Polar Soft® • Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en
240 cm en in de lengtematen 200 en 220 cm,
met uitzondering van 200 x 220 cm • Ook in
enkele uitvoering leverbaar vanaf 89,-

• Optimale warmteregulatie en ventilatie door 100%
mako katoen met soft finish tijk • 100% nieuwe witte
Europese eendendons vulling • Gekoppeld d.m.v. knopen
• Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en 240 cm
en in de lengtematen 200 en 220 cm met
uitzondering van 200 x 220 cm

2 STUKS

69,-

50,-

PER STUK

45,-

2 STUKS
90,-

75,-

SYNTHETISCH
HOOFDKUSSEN LILY

NATUURLATEX
HOOFDKUSSEN MAURITS

EUROPEES DONS
HOOFDKUSSEN ARIANE

Bepaal je eigen stevigheid door meer of minder vulling te
kiezen! • Vormvast door Comfort-o-boll® synthetische bolletjes
vulling • Zeer geschikt voor mensen met allergieën
• 60 x 70 cm • Wasbaar op 60°C • 800 gram
25,- per stuk

Vriendelijk van vorm en sterk in veerkracht • Natuurlatex
vulling met ventilatiekanalen voor een perfecte lucht- en
vochtregulatie • Voorzien van Tencel® tijk • 40 x 60 cm
• Leverbaar in soft of medium ligcomfort
• Twee hoogtematen: 12 en 14 cm

Niet te hard en niet te zacht door de 3 comfortklassen
voor een gelijkmatige, comfortabele ondersteuning
• Leverbaar in 1.000, 1.200 en 1.400 gram • 15% dons en
85% veren vulling • 60 x 70 cm
45,- per stuk

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist
bij jou in de buurt of kijk op onze website.

Onze donzen dekbedden en hoofdkussens zijn RDS gecertificeerd
met 100% verantwoord dons en voldoen aan strikte dierenwelzijnseisen.

Je slaapkamer
wordt een oase
van rust

LEDIKANT
BUENO

619,140 X 200 CM

Zoals afgebeeld ledikant 180 x 200 cm met hoofdbordverlichting, 2 soft close nachtkastjes en bijpassende
3-deurs kledingkast 180 x 220 x 65 cm (B x H x D) met kooflijst en verlichting 75 cm diep. Ledikant 885,(incl. verlichting, excl. matras en lattenbodem), nachtkastje 236,- en kledingkast 1439,- (incl. verlichting)

SLAAPKAMER
BUENO
Ledikant Bueno is ook verkrijgbaar in:
• Lengtemaat 210 cm en 220 cm.
Vraag uw slaapspecialist in de winkel voor meer
informatie hierover.

Slaapkamer bueno bestaat uit een kledingkast,
ledikant, nachtkastje en commode.

Ledikant Bueno
90 x 200
nu
140 x 200
nu
160 x 200
nu
180 x 200
nu
Commode Bueno
110 x 80 x 45 cm
(B x H x D)
nu
		

517,619,634,643,-

Draaideurkast Bueno
120 x 220 x 65 cm (B x H x D)
2-deurs
nu		1.045,180 x 220 x 65 cm (B x H x D)
3-deurs
nu		 1.362,240 x 220 x 65 cm (B x H x D)
4-deurs
nu		 1.758,-

559,-

Nachtkastje Bueno
45 x 60 x 37 cm (B x H x D)

nu		 236,-

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist bij jou in de buurt of kijk op onze website.

LEDIKANT
VANAF

363,-

Zoals afgebeeld zwenkbaar ledikant 180 x 200 cm, witte uitvoering,
incl. hoofdbord, voeteneinde en zwenkwieltjes 1.038,- excl. bedbodem, matrassen en nachtkastjes

SLAAPKAMER
DEELBAAR LEDIKANT BOSTON
Ledikant Boston is leverbaar in:
• 6 breedtematen: 90, 100, 120, 140, 160 en 180 cm
• Als uitzwenkbaar ledikant leverbaar, in breedtematen 160 en 180 cm
• Niet uitzwenkbaar ledikant is ook verkrijgbaar in lengtemaat 220 cm
tegen meerprijs
• Lengte 210 cm tegen meerprijs
• Kleuren wit, ruw eiken en truffel eiken

90 X 200 CM
Vast ledikant
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

nu
nu
nu
nu
nu
nu

363,376,390,446,466,486,-

Uitzwenkbaar
160 x 200 cm
180 x 200 cm

nu
nu

961,984,-

Nachtkastje met 3 lades
50 x 52 x 36 cm
185,- per stuk

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen
specialist bij jou in de buurt of kijk op onze website.

met
schuine
zijkant

NEVADA 2
VANAF

650,-

variabele
diepte

in diverse
hoogtes

160 x 197 CM

veel
accessoires

WIJ KOMEN
JE KAST OPMETEN
EN MAKEN HEM
HELEMAAL OP MAAT
VOOR JOU!

KLEDINGKAST
NEVADA

Met het nieuwe Nevada kastenprogramma kun je een kast samenstellen die perfect bij je
past. De mogelijkheden zijn oneindig en met de verschillende accessoires kun je de kast naar
eigen wens samenstellen. Dit programma bestaat uit verschillende types: Nevada 1, 2, 3 en 5.
De opties zijn gelijk maar de deuren hebben bij iedere type een ander stijl.

Zoals afgebeeld 240 x 223 cm (B x H), met deuren in
witglas en vakkenkast aan zijkant, excl. verlichting 1.566,-

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist
bij jou in de buurt of kijk op onze website.

diverse
breedtes

Ruime
keuze
fronten

VANAF

563,150 X 217 CM
(B X H)

Diverse
kleuren

Veel
accessoires

Zoals afgebeeld 200 x 217 cm (B x H), kleur front en romp Graphit decor i.c.m. alu mat greeplijsten nu 587,-

ZWEEFDEURKAST
ORLANDO
De zweefdeurkast Orlando maakt je slaapkamer helemaal af. Door een ruim
aanbod aan accessoires is de indeling van de kast zelf te bepalen. Ook deze
kast is voor iedere ruimte geschikt, zelfs tegen een schuine wand. Onze
kastenspecialist helpt graag om de kast op maat passend te maken.

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist
bij jou in de buurt of kijk op onze website.

Zweefdeurkast Orlando is verkrijgbaar in/met:
• 1 hoogtemaat: 217 cm
• 4 breedtematen: 150, 200, 250 en 300 cm
• Met of zonder passe-partoutlijst (meerprijs)
• Met of zonder verlichting (meerprijs)
• Handige accessoires (meerprijs)
• 8 kleuren
• 1 spiegel
• 5 glaskleuren
• Greeplijst zilver kleur

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm
150 cm breed
nu 563,200 cm breed
nu 587,250 cm breed
nu 710,300 cm breed
nu 842,Prijzen zijn exclusief montagekosten

BOXSPRING
GRANDEUR 3000
VANAF

1.729,VLAK
140 X 200 CM

VOOR 1200,- EXTRA
HEB JE AL EEN ELEKTRISCH
VERSTELBARE GRANDEUR
BOXSPRING!

Zoals afgebeeld Grandeur 3000, elektrisch verstelbaar, 180 x 200 cm,
inclusief matrassen Fresia, hoofdbord Cannes extra hoog en deelbaar,
blokpoot Wengé 7,5 cm hoog nu compleet voor 3.840,-

MODEL EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 2021/03. Aanbiedingen geldig tot en met week 4 van 2022,
daarbij geldt op=op. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist bij jou in de buurt of kijk op onze website.

