Voorjaars
Kriebels.

TEMPUR ACTIE
25% korting op het
gehele assortiment!

AUPING ACTIE

15% korting op matrassen en
topdekmatrassen!

Nooit meer nekpijn!
Kijk snel op pagina 3.

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

Badjassen

Burchtplein 82
Openingstijden:

4873BN

Etten-Leur (naast de Rabobank)

076-5441414

Maandag: 13:00 - 17:30 Dinsdag t/m Donderdag: 09:30 - 17:30 Vrijdag: 09:30 - 21:00 Zaterdag: 09:30 - 17:00 Laatste zondag v/d maand open

Dekbedovertrek
ESSENZA

100% katoen
Leverbaar in 6
kleuren.

140 x 200/220
van 69,95 voor 49,95

89,95

200 x 200/220
van 119,95 voor 89,95

NU
69,95

240 x 200/220
van 139,95 voor 99,95

100% katoensatijn

Iedereen verdient het om

goed te slapen.

hoofdpijn

Een verkeerd hoofdkussen kan
veroorzaken.
Maak gebruik van ons testkussenprogramma om uw perfecte kussen te vinden.

Wij bij Slaapcomfort Jack Suykerbuyk hebben een passie voor lekker slapen en dit delen wij

graag met onze bezoeker, al meer dan 25 jaar! Het maakt niet uit of u lang, kort, zwaar, licht,
smal, breed, jong of oud bent. Heerlijk slapen verdient iedereen, en voor ieder budget hebben
wij een passende slaapoplossing.											
Loopt u gerust eens binnen voor een persoonlijk en vrijblijvend slaapadvies.

Onze zeke

rheden op

8 uur slapen om daarna 16 uur
te kunnen presteren. Wij zeggen
niet voor niets; de nacht bepaalt
uw dag. Dit zijn wij ons dan ook
ten zeerste bewust en daarom
willen wij dat onze klanten 100%
tevreden zijn.

Wij meten in 8 minuten

Tempur Ombracio

Silvana Support

Latex hoofdkussen met schoudercontour.
Compleet geperforeerd. Heerlijk zacht en
ondersteunend. Verkrijgbaar in 6
verschillende uitvoeringen.

Drukverlagend, ergonomisch en uitstekend
ondersteunend hoofdkussen.
Kussen voor zowel rug-, zij-, als buikslapers.

Hoofdkussen met latex nekcontour. Heerlijk ontspannen slapen met een goede
nekondersteuning.
Verkrijgbaar in 6 uitvoeringen.

119,-

126,75

Comforel deluxe hoofdkussen

Double face hoofdkussen

169,-

99,-
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gratis uw SLAAP - DNA

Kom vrijblijvend naar de showroom of maak een afspraak.
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Castella hoofdkussen

Contour 60% hoofdkussen

Heerlijk zacht en luchtig kussen met 100%
katoen satijnen tijk. Vulling 100% Thermofill.
Anti-allergisch en wasbaar.

2 zijdig stevig hoofdkussen
met 100% katoenen tijk. Vulling 90%
Europese eendendons.
Goed ademend en opschudbaar.

Hoofdkussen met nekcontour en katoenpercal tijk. Heerlijk ontspannen slapen
met een goede nekondersteuning. Vulling
60% witte Europese eendendons.

39,95

75,50

114,-

32,-

64,95

79,-

Vervang tijdig uw kussen. Na 3 - 5 jaar is een hoofdkussen toe aan vervanging. U heeft circa
13.000 uur doorgebracht op uw hoofdkussen. Ondersteuning en veerkracht gaan verloren
maar ook vanwege hygienisch oogpunt in verband met huisstofmijt.
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Ledikant Bronx.

Dit robuuste ledikant met accenten van
echt staal is verkrijgbaar in 6 kleuren.

Royal 25

boxspringserie

gratis!
Draadloze BLUETOOTH
afstandsbediening en
gestoffeerde afstandsbedieningzakjes.

Royal 25 boxspringset

140 x 200 1095,160 x 200 1195,180 x 200 1295,-

980,1020,1060,-

Ook leverbaar in 210 en 220 lengte.

Vlak
vanaf 2899,-

2349.-

Dit kwalitatief hoogwaardige pocketvering onderstel verwent uw lichaam de gehele nacht in combinatie met de 7 zone GENESTE
pocketvering matrassen met een afdeklaag van hoogwaardig HR 60 koudschuim. Om het geheel nog comfortabeler te maken is deze
set uitgevoerd met een comfortable topdek. U heeft de keuze uit 16 verschillende hoofdborden en ruim 60 stof- of lederkleuren.
140 x 200 cm van 2.899,- voor 2.349,160 x 200 cm van 2.999,- voor 2.499,180 x 200 cm van 3.149,- voor 2.599,				
Ook leverbaar in de breedtematen 90-100-120 en lengtematen 210-220.
				
Ook verkrijgbaar in een 2 motorig elektrisch verstelbare uitvoering.
4
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Gestoffeerd ledikant.
140 x 200 1095,160 x 200 1145,180 x 200 1295,-

795,895,995,-

Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
en met 3 verschillende hoofdborden.
Ook
leverbaar in 210 en 220 lengte. |5
				

Long Lasting Spring Technology

VOORJAARSACTIE!

Deze matrassen van Kuperus staan voor
handgemaakt luxe, perfecte ondersteuning
en drukverdeling, uitmuntende ventilatie en
duurzaamheid. 100% veerbezetting.

VOORJAARSACTIE!

Ca 27 cm dik. Van € 1.595,- voor € 1.395,Handgemaakte luxe
100% veerbezetting; van
zijde tot zijde geveerd

Vervaardigd met kokos, wol,
katoen, natuurlatex en jute.

NÚ

25%
NÚ

uniek,
Jij bent

jouw Auping
1250 veren per m2 matras
10 jaar garantie
ook

KORTING
25%
op het gehele
KORTING
assortiment *
op het gehele
assortiment*

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 24 maart 2018 tot en met 24 juni 2018.

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 24 maart 2018 tot en met 24 juni 2018.

Kussen v.a. € 96,-

Bedbodem v.a. € 411,-

Kussens

Matras v.a. € 898,-

Bedbodems

Matrassen

Met 10 jaar garantie! *
Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

Wij meten
gratis uw

SLAAPDNA

15%
voordeel
op alle Auping
(top)matrassen*

t/m 08-04-2018

PERSOONLIJK
instelbaar slaapsysteem
Kies voor een

Opgeruimd staat netjes.

comfort

schuifdeurkasten

vanaf

* kastprijzen excl. montage

Ledikant
Nachtkasten
al leverbaar
vanaf 199,-

499,*

Zoals afgebeeld:

3-deurs kast decor deuren

999,-

(excl. verlichting)
249 BR x 222 H

gratis!

Uitrijdbaar, makkelijk opmaken.

vanaf 2179,-

I 295-

Comfort ledikant

Een deelbare slaapkamer met comfortabele instaphoogte en een strak design. Leverbaar in 3 kleuren, ook met bijpassende
nachtkastjes, kasten en commodes. Door het deelbare kunt u het bed makkelijk opmaken en schoonmaken.
Deelbare ledikant 160/180 x 200 cm € 1.295,Ook leverbaar op 210 en 220 cm lengte.
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Zoals afgebeeld:

4-deurs kast met 4 decor
deuren en glazen strip

1325,-

(excl. verlichting)
400 BR x 222 H
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Lekker fris en luchtig
Vanaf

115,-

89,95

het voorjaar in.
Wasbaar op 60o

100% katoenen tijk

Dekbed 100% katoen

Kijk ook eens op onze website:

www.altijdlekkerslapen.nl

Thermo-Gel finisch®...

nu ruim

25%
korting

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.

4 seizoenen met 100% katoenen tijk
en 100% katoenen vulling.
140x200 van € 115,- voor € 89,95
140x220 van € 137,- voor € 99,95
200x200 van € 165,- voor € 129,95
240x200 van € 209,- voor € 159,95
240x220 van € 239,- voor € 179,95

Anti-allergisch

preston royalcollectie®

royal
4 zijden rits

matras

Dekbed 90% dons

4 seizoenen met 100% katoenen tijk
Vulling 90% zuivere witte eendendons
140x200 van € 205,- voor € 139,95
140x220 van € 249,- voor € 169,95
200x200 van € 399,- voor € 269,95
240x200 van € 420,- voor € 289,95
240x220 van € 470,- voor € 319,95
260x220 van € 510,- voor € 359,95

met NOMITE label

geschikt voor mensen met een
huisstofmijtallergie

Hoeslaken of molton.
100% katoen met 35 cm hoekhoogte.
Verkrijgbaar in 5 kleuren.
Ook voor topdek en splituitvoering.
Alle maten leverbaar.

Dekbed Gold synthetisch

4 seizoenen met het gevoel van dons en de
voordelen van synthetisch, anti-allergisch,
extreem goede vochtregulatie en wasbaar.
Vulling 100% Ecodown vezels.
Koppelbaar met rits.
140x200 van € 199,- voor € 149,95
140x220 van € 215,- voor € 159,95
200x200 van € 310,- voor € 229,95
240x200 van € 337,- voor € 249,95
240x220 van € 378,- voor € 279,95

Texeler dekbed
4 seizoenen met katoen percal tijk
en 100% zuivere scheerwol vulling.
140x200 nu € 185,140x220 nu € 199,200x200 nu € 269,200x220 nu € 298,240x200 nu € 329,240x220 nu € 359,-

Dikte 24 cm

vanaf

399,-

Vanaf
24,95

19,95
Vervang tijdig uw matras. Na 8 - 10 jaar is een matras toe aan vervanging. U heeft circa
30.000 uur doorgebracht op uw matras. De ondersteuning en veerkracht die uw lichaam
gedurende de nacht nodig heeft gaat verloren. Ook vanuit hygienisch oogpunt en
huisstofmijt is het belangrijk een matras tijdig te vernieuwen.
Royal Silver

Vanaf

Hoeslakens en
				moltons.
1O |

49,95
Bella Donna Hoeslaken

Gemaakt van Egyptisch mako katoen.
Enorme elastisiteit, pillingvrij en een uitstekende pasvorm. Gemaakt
met 4% Elastomeer voor een optimale rek en heerlijk strak ligcomfort. Verkrijgbaar in 54 kleuren. Ook voor topdek en splituitvoering.
Daarnaast ook matrasbeschermers in alle uitvoeringen verkrijgbaar.

7-zone geneste pocketvering matras met 4
cm veerkrachtige koudschuim HR 60 afdekking. 4 zijden rits en 3D verluchtingsborder
en anti-allergisch. Hoes met Thermo-Gel
finish®.

Royal Platinum

Royal Bronze

7-zone geneste pocketvering matras met 4
cm drukverlagende visco elastische schuim
afdekking. 4 zijden rits en 3D
verluchtingsborder en anti-allergisch.
Hoes met Thermo-Gel finish®.

Hoogwaardige vol koudschuim matras met 7
comfortzones. Heerlijk comfortabele matras
met een hoge veerkracht. Leverbaar in soepel, stevig en extra stevig. 4 zijden rits en 3D
verluchtingsborder én anti-allergisch.
Hoes met Thermo-Gel finisch®

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

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

van 732,- voor 549,-

van 799,- voor

140 x 190/200/210 cm

140 x 190/200/210 cm

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

van 932,- voor 699,-

van 1132,- voor 849,-

599,-

van 1199,- voor 899,				
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