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Actie!

* Gratis afvoer oude matras
* Gratis Molton stretch matrashoeslaken
t.w.v 24,95
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Preston Toppers
Preston

Preston

Comfortschuim interieur voor
goede ondersteuning.
7 cm dik

Interieur van veerkrachtig koudschuim met goede ventilatie.
7 cm dik.

Interieur van drukverlagend en
ondersteunend traagschuim.
7 cm dik.

80 x 200 van 169,- voor 125,90 x 200 van 169,- voor 125,160 x 200 van 290,- voor 219,180 x 200 van 319,- voor 239,Alle maten leverbaar.

80 x 200 van 237,- voor 179,90 x 200 van 237,- voor 179,160 x 200 van 387,- voor 289,180 x 200 van 443,- voor 329,Alle maten leverbaar.

80 x 200 van 285,- voor 209,90 x 200 van 299,- voor 219,160 x 200 van 464,- voor 349,180 x 200 van 529,- voor 399,Alle maten leverbaar.

Basic

Silver

Preston

Platinum

leverbaar
vanaf

125,Dikte 7 cm

Een topper kan het ligcomfort verhogen
en kan het opmaken van uw bed makkelijker maken.
Kom naar de winkel zodat wij u kunnen adviseren voor een passend ligcomfort.
Toppers zijn leverbaar in verschillende materialen,
hardheden en uitvoeringen.

Preston
Bronze, Silver
en Platinum

259,vanaf

70/80/90 x 190/
200/210 cm

Dikte 20 cm
Thermogel finish®
Thermo-Gel finish® maakt de tijk intelligent: hij voelt minutieus aan wanneer én
waar jij het onaangenaam warm hebt.
Pas op dat moment, en precies op die plek,
wordt de verkoelende werking geactiveerd.

Afritsbare hoes

Preston

Preston

Preston

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

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

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

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,-

Bronze

Silver

Platinum

Nu ook
met handgrepen
leverbaar. Meerprijs
50,- per matras

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

Preston Royal
Platinum, Silver
en Bronze

449,vanaf

Dikte 24 cm

70/80/90 x 190/
200/210 cm

Preston Royal

Preston Royal

Preston Royal

Geneste pocketveer matras met 7 comfort-zones afgedekt met 4 cm veerkrachtig
koudschuim HR55 of HR60. Nu leverbaar
in 4 hardheden (soepel, medium, stevig en
extra stevig). Anti-allergische tijk, afritsbaar
en voorzien van 3D verluchtingsborder. Tijk
is voorzien van een Thermo-Gel® finish.

7-zone geneste pocketvering matras
met 4 cm drukverlagende visco
elastische schuim afdekking. 4 zijden
rits. Anti-allergische tijk, afritsbaar en
voorzien van 3D verluchtingsborder.
Tijk is voorzien van een Thermo-Gel®
finish.

Hoogwaardige vol koudschuim matras met
7 comfortzones. Heerlijk comfortabele
matras met een hoge veerkracht. Kwaliteit
HR 55 en HR 60, afhankelijk van de hardheid.
Leverbaar in soepel, stevig en extra stevig.
4 zijden rits. Anti-allergische tijk, afritsbaar
en voorzien van 3D verluchtingsborder.
Tijk is voorzien van een Thermo-Gel® finish.

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 599,- voor 449,140 x 190/200/210 cm
van 999,- voor 749,-

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 732,- voor 549,140 x 190/200/210 cm
van 1132,- voor 849,-

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 799,- voor 599,140 x 190/200/210 cm
van 1199,- voor 899,-

Silver

Platinum

Bronze

bi-elastische stretch tijk

995,vanaf

80/90 x 200/210 cm

niet keerbaar
Dikte 24 cm

Preston
Titanium
Preston Titanium

Preston Titanium

• Basis laag van 14 cm geprofileerd
koudschuim, 2 hardheden, met extra diepe
schouder profilering
• Ondersteunende comfortlaag van 4 cm
Visco-elastisch traagschuim
• Afgedekt met 4 cm Pulse® latex voor extra comfort
• Extra zachte comfort toplaag van 2 cm Flofom®
• Bi-elastische stretch tijk, afritsbaar en wasbaar en
onderzijde voorzien van 3D klimaatvezel

• Interactieve hoog-laag pocketveren met 7 comfortzones,
2 hardheden
• Afgedekt met 4 cm Pulse® latex voor extra comfort
• Extra zachte comfort toplaag van 2 cm Flofom®
• Bi-elastische stretch tijk, afritsbaar en wasbaar en
onderzijde voorzien van 3D klimaatvezel

Ultimate

80/90 x 200/210 cm voor 995,-

Hybrid

80/90 x 200/210 cm voor 995,-

Space Nieuw!
Dream
Matrassen
Uitgerust wakker worden?

895,vanaf

* Uniek ligcomfort
* Drukverlagende eigenschappen
* Niet temperatuurgevoelig

70/80/90 x 200 cm

* Perfecte ondersteuning
* Alle maten leverbaar
* Geschikt voor elk type bedbodem, vlak én elektrisch verstelbaar
* Afritsbare en wasbare bi-elastische stretch matrastijk mét handgrepen
* 10 jaar garantie
In de Space Dream collectie hebben we ook een bijpassende hoofdkussen
collectie en ook 2 comfortabele toppers van 10 cm dik met een perfecte
ondersteuning en drukverlagende eigenschappen.

Preston matras

Preston matras

Koudschuim basis met daarop een
10 cm visco toplaag. Matrasdikte 23 cm

Contour koudschuim basis met daarop een 6 cm
medium traagschuim laag. Matrasdikte 23 cm

70/80/90X200 cm voor 895,-

70/80/90X200 cm voor 1095,-

SpaceDream SpaceDream
2.0
2.0 contour

Opbouw matras
SpaceDream 2.0
contour

Preston matras

Preston matras

Opbouw van 4 lagen met een uniek ligcomfort
door in totaal 14 cm visco. Matrasdikte 27 cm

Contour koudschuim basis daarop een 6 cm,
verkoelende geltechnologie, laag. Matrasdikte 27 cm

70/80/90X200 cm voor 1295,-

70/80/90X200 cm voor 1395,-

SpaceDream SpaceDream
3.0
3.0 contour

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden.
Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Geldig tot 4 weken na verspreiding.

795,vanaf

matras
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70/80/90 x 190/
200/210 cm

Preston All-Season matras
Veel goede product eigenschappen hebben
we samengevoegd in onze Preston All-Season matras.
Met Sence-Ice tijk – koel in de zomer en behaaglijk in de winter.

Meubelen ,
Slapen,
Vloeren,
Gordijnen,
Raamdecoratie ,
Rolluiken,
Binnen- en buitenzonwering,
Veranda’s.
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