DRAAIDEURKAST
MIDTOWN VANAF 449,-

7
4-SEIZOENEN JUBILEUM DEKBED
VANAF 79,-

5

8

ALTIJD EEN KUSSEN
DAT BIJ JE PAST VANAF 25,-

BOXSPRING

GRANDEUR
2500

Nieuw!
Introductie
aanbieding

VANAF

1.199,VLAK
140 x 200 CM

Kom snel naar één van onze winkels en profiteer
het hele jaar door van mooie aanbiedingen of ga naar
www.altijdgoedslapen.nl

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, vlakke uitvoering inclusief pocketvering matras
Margriet, oversized hoofdbord Lille 110 cm hoog, ronde poot 15 cm hoog.
Nu compleet voor 1.679,-

BOXSPRING

GRANDEUR
3000

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. Grandeur boxsprings
zijn er in de prijsklasse van 759,- tot 4.000,-

In
5 stappen
je eigen
boxspring!

1

2

3A

UITVOERING

HOOFDBORD

MATRAS

•
•
•
•

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

Boxspring 20 cm hoog
Boxspring 25 cm hoog
Boxspring 30 cm hoog
Vlak of elektrisch verstelbaar

3B
BIJ EEN GESTOFFEERD
MATRAS KUN JE KIEZEN
UIT DE VOLGENDE
TOPDEKMATRASSEN:
•
•
•
•

Polyether
Koudschuim
Ocean Blue® latex
Mini pocketvering

4

5

STOF

POOT

Ruime keuze
uit kwalitatief
mooie stoffen

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

BOXSPRINGS

VANAF

2.499,ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 CM

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar, inclusief gestoffeerde matrassen Iris en 1 split
topdekmatras polyether, 1 hoofdbord Cannes oversized, sledepoot wengé. Nu compleet voor 3.789,-

WAAROM KIEZEN VOOR
EEN TOPDEKMATRAS?
Een Grandeur topdekmatras vormt een zachte toplaag op je matras en zorgt voor
een betere nachtrust. Het maakt het bed comfortabeler en aangenamer. Onze minipocketvering, koudschuim, polyether en Ocean Blue® latex topdekmatrassen zorgen
voor de optimale nachtrust en hebben een gegarandeerd lange levensduur. Kom naar
de winkel en laat je informeren. Grandeur topdekmatrassen zijn er vanaf 139,-.

BOXSPRING

GRANDEUR
2000

BOXSPRING

999,VLAK
140 x 200 CM

Hoogte boxspring

Complete vlakke boxspringcombinatie
120 x 200 cm		 nu
959,140 x 200 cm		 nu
999,160 x 200 cm		 nu 1.229,180 x 200 cm
nu 1.379,-

GRANDEUR
2500

20 cm

Ideaal
voor de
studentenkamer!

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Lyon,
matrassen Margriet, houten blokpoten 12 cm, 180 x 200 cm,
nu 1.529,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

BOXSPRING

1.199,VLAK
140 x 200 CM

Hoogte boxspring

25 cm

GRANDEUR
3000

1.299,VLAK
140 x 200 CM

Hoogte boxspring

30 cm

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm nu 1.199,160 x 200 cm nu 1.429,180 x 200 cm nu 1.579,-

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		 nu 1.299,160 x 200 cm		 nu 1.529,180 x 200 cm		 nu 1.679,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord
Cannes, matrassen Margriet, sledepoten, 180 x 200 cm,
nu 1.979,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord
Nice, matrassen Margriet, sledepoten, 180 x 200 cm,
nu 2.079,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

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

Tencel® is zo zacht als
zijde, zo sterk als polyester,
zo koel als linnen en is
100% natuurlijk en
biologisch afbreekbaar

24,5 cm
hoog

Luxe genopte afwerking
voor een stabiel ligcomfort

Antiallergische
dubbeldoek

Ligcomfort standaard,
stevig of extra stevig

Interactieve Pocketvering
voor extra comfort

Premium comfort
collectie
Nieuw in ons assortiment zijn de Grandeur DeLuxe matrassen. Deze nieuwe lijn premium
comfort matrassen zijn met aandacht ontwikkeld en zorgen door de verschillende
afwerkingen voor persoonlijk slaapcomfort. Onze matrassen zijn leverbaar in
alle reguliere lengte- en breedtematen.

699,-

599,-

70 x 200 CM

70 x 200 CM
partner

allergie

latex

tijk

synthetisch

GRANDEUR DELUXE
NOVA

GRANDEUR DELUXE
LUNA

• 24,5 cm hoog • 7-zone pocketvering met Interactieve pocketvering
• Afgedekt met koudschuim HR40 of HR38 • Luxe genopte afwerking
• Tencel® dubbeldoek • Leverbaar in standaard, stevig of
extra stevig ligcomfort

• 24,5 cm hoog • 7-zone pocketvering met Interactieve pocketvering
• Afgedekt met Ocean Blue Latex® • Luxe genopte afwerking
• Tencel® dubbeldoek • Leverbaar in standaard of
stevig ligcomfort

RDS

seizoenen

dons

feran ice

woolmark

enkel

249,-

419,-

569,-

70 x 200 CM

70 x 200 CM

70 x 200 CM

KOUDSCHUIM

KOUDSCHUIM

partner

allergie

latex

tijk

synthetisch

RDS

seizoenen

dons

feran ice

woolmark

KOUDSCHUIM

enkel

MATRAS FRESIA

MATRAS FLEUR

MATRAS FLOX

• 19 cm hoog • Koudschuim HR40 of HR38
• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in
standaard of stevig ligcomfort
• In vele maten leverbaar

• 22 cm hoog • Extra comfort door 7 comfortzones en
3D profilering • Koudschuim HR60 of HR55 • Tijk is
voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in standaard of
stevig ligcomfort • In vele maten leverbaar

• 22 cm hoog • Voorzien van diepe schouderprofilering
• Koudschuim HR70 Ultrafresh • Tijk is voorzien van
4 zijden rits • Leverbaar in standaard of stevig
ligcomfort • In vele maten leverbaar

19 CM

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

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 reguliere lengte- en breedtematen.

Vulling van 3D
Polar Soft®

100%
Tencel tijk

Heerlijk zacht en
goed ventilerend

ACTIE

4-SEIZOENEN
SYNTHETISCH DEKBED SERING
Heerlijk zacht en goed ventilerend • Voorzien van
Bodycontour stiksel • 100% Tencel® tijk • Vulling van 3D Polar Soft®
• Ook als enkele uitvoering leverbaar • Onze dekbedden zijn
leverbaar in alle reguliere lengte- en breedtematen

119,140 X 200 CM

Enkele uitvoering vanaf € 69,-

119,-

169,-

269,-

140 x 200 CM

140 x 200 CM

140 x 200 CM

4-SEIZOENEN WOLLEN
DEKBED OUDESCHILD

4-SEIZOENEN
DONZEN DEKBED ALEXIA

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 • Onze dekbedden zijn leverbaar
in alle reguliere lengte- en breedtematen

Extra comfortabel door 100% katoenen tijk met
softfinish afwerking • 90% nieuwe witte Europese
eendendons vulling • Gekoppeld d.m.v. knopen • Ook
als enkele uitvoering leverbaar • Onze dekbedden zijn
leverbaar in alle reguliere lengte- en breedtematen

Optimale warmteregulatie en ventilatie door
100% katoenen NM135 tijk • 100% nieuwe witte
Europese eendendons vulling • Gekoppeld
d.m.v. knopen • Onze dekbedden zijn leverbaar
in alle reguliere lengte- en breedtematen

Enkele uitvoering vanaf 119,-

50,45,2 STUKS

90,-

69,-

70,-

PER STUK

2 STUKS

SYNTHETISCH
HOOFDKUSSEN LILY

NATUURLATEX
HOOFDKUSSEN MAURITS

HALFDONS
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

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 • 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% veertjes vulling • 60 x 70 cm

€ 25,- per stuk

45,- per stuk
Onze donzen dekbedden en hoofdkussens zijn RDS gecertificeerd
met 100% verantwoord dons en voldoen aan strikte dierenwelzijnseisen.

COMFORT SLAAPKAMER
VERMONT
Ledikant Vermont is leverbaar in/met
• 6 breedtematen: 90,100,120,140,160 en 180 cm
• Als uitzwenkbaar ledikant leverbaar, in breedtematen 160 en 180 cm
• Lengte 210 en 220 cm tegen meerprijs
• Comfortstrip in de kleuren basalt, cacao en crème.
70 cm 48,-. 130 cm 69,-*
• Kleuren wit mat en wild eiken
• Standaardhoogte 47 cm, tegen meerprijs leverbaar op extra
comforthoogte 54 cm
• Bijpassende linnenkast leverbaar

Zoals afgebeeld vast ledikant
120 x 200 cm, inclusief comfortstrip
70 cm lang, nachtkast met 2 laden
698,-

Leverbaar
met extra
comforthoogte

Comfortstrip*

Ook als uitzwenkbaar
ledikant leverbaar

439,90 X 200 CM

Vast ledikant
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140/160/180 x 200 cm

nu		439,nu		444,nu 		 467,nu 		 515,-

Uitzwenkbaar ledikant
160 x 200 cm
180 x 200 cm

Nachtkast met 2 laden
49 x 45 x 41 cm

nu		 1.264,nu		 1.312,-

nu		 200 ,-

* De comfortstrip zorgt ervoor dat je geen harde rand
ervaart als je op de zijkant van het bed gaat zitten.

1.049,160 / 180 X 200 CM
UITZWENKBAAR

Comfortabele
instaphoogte

Leverbaar in
beuken, eiken
sonoma en
alpinewit

Uitzwenkbaar;
eenvoudig opdekken
en schoonmaken

Zoals afgebeeld ledikant Esther
en twee nachtkastjes nu 1.247,-

COMFORT LEDIKANT
ESTHER

Ledikant uitzwenkbaar
160 / 180 x 200 cm

nu 1.049,-

• Uitzwenkbaar ledikant 160 of 180 cm breed
• Vast 1-delig ledikant 90, 100, 120, 140, 160, 180 of 200 cm breed
• Leverbaar in de lengtematen 190 en 200 cm
Tegen meerprijs leverbaar in 210 cm
• Bijpassende linnenkast leverbaar
• Bijpassende bijmeubelen leverbaar

Ledikant vast
90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm			
140 / 160 / 180 / 200 x 200 cm

nu
nu
nu
nu

299,306,346,388,-

Nachtkast 49 cm breed
Zonder achterpaneel
Met achterpaneel 			

nu
nu

99,180,-

Meerprijs set wielen per nachtkast 25,-

Haal alles uit de kast
met de juiste accessoires
DRAAIDEURKAST
MIDTOWN
Midtown is geschikt voor zowel grotere ruimtes
als voor het kleinste hoekje. De veelzijdigheid
maakt dit programma zo geliefd.

Draaideurkast Midtown is verkrijgbaar in/met:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 hoogtematen: 200, 225 en 242 cm
2 standaard dieptematen: 46 en 64 cm
4 deurbreedtes; 30, 40, 50 en 60 cm
Veel hoekkast opstellingen mogelijk
24 actuele kleurmogelijkheden
Opzetkast (hoogte 48 cm) mogelijk
Met of zonder passe-partoutlijst (meerprijs)
Met of zonder verlichting (meerprijs)
Handige accessoires (meerprijs)
8 frontkleuren
1 spiegelkleur: kristal
2 grepen

449,100 x 200 CM
(B x H)

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Nevada, de kast die altijd past
Hoogte 200 cm, diepte 64 cm

100 cm breed
150 cm breed
200 cm breed

Zoals afgebeeld 160 x 200 cm (B x H)
excl. extra legplank nu 753,-

nu
nu
nu

449,688,845,-

250 cm breed
280 cm breed
300 cm breed

nu 1.079,nu 1.199,nu 1.237,-

met
schuine
zijkant

veel
accessoires

variabele
diepte

in diverse
hoogtes
ruime
keuze
fronten

NEVADA 2
VANAF

719,-

diverse
rompkleuren

Maak kennis met
het kastenprogramma
van Nevada

Wij komen
je kast opmeten
en maken hem
helemaal op maat
voor jou!

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, 4 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 1.539,-

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

BOXSPRING

JBLM

Nieuw!
Introductie
aanbieding

2.095,ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160/180 X 200 CM

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar incl. gestoffeerde 7-zone
pocketvering matrassen en 1 split koudschuim topdekmatras, oversized
hoofdbord Single 110 cm hoog, blokpoot 12 cm hoog. Nu compleet voor 2.095,-.
Vlakke uitvoering leverbaar vanaf 999,- (140 x 200 cm).

19,-

79,-

60 x 70 CM

140 x 200 CM

SYNTHETISCH
JUBILEUM HOOFDKUSSEN

4-SEIZOENEN
JUBILEUM DEKBED

Gevuld met 100% gelfiber
• Anti-allergisch
• Wasbaar op 60°C

Gevuld met 100% gelfiber • Goed ventilerend in
cassette gestikt • Anti-allergisch • Wasbaar op 40°C
• Leverbaar in alle reguliere breedte- en lengtematen

2egratis!

JUBILEUM
AANBIEDING

699,2 STUKS
70 / 80 / 90 X
200 / 210 CM

POCKETVERING
MATRAS JUBILEUM
22,5 cm hoog • Koudschuim HR40 afdekking
• Extra comfort door 7-zone pocketvering • Leverbaar
in standaard en stevig ligcomfort

MODEL EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 2019/02. Aanbiedingen geldig tot 4 weken na
verspreiding. 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.

