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DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN86

totale 
ontzorging:

van opmeten tot 
monteren!
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Als professioneel slaapadviseur helpen we je graag bij het 
maken van keuzes voor een comfortabele slaapkamer. 
Niet alleen met het juiste bed, maar ook met een passende 
kledingkast. Van opmeten tot monteren!

Met ons ruime assortiment kledingkasten 
zit er altijd een passende optie voor je 
tussen. Wil je toch wat anders, dan kunnen 
onze kastenspecialisten altijd maatwerk 
leveren, alles is mogelijk. Van vloer tot 
plafond en van wand tot wand, rekening 
houdend met jouw individuele wensen en 
budget. Het slim opbergen en het optimaal 
benutten van je opbergruimte staan bij ons 
voorop, maar het oog wil ook wat. Van 
modern tot landelijk, voor iedere stijl is  
er een passende kledingkast in ons 
assortiment.  

Onze kastenprogramma’s hebben veel  
meer mogelijkheden dan wij in deze folder 
kunnen afbeelden. Neem de maten van de 
ruimte mee naar de winkel, dan kunnen 
onze kastenspecialisten je optimaal 
adviseren.

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Kijk voor meer informatie op onze website  
of kom langs in onze winkel.

Voorwoord

Door samenwerking 
met meer dan 35  
kasten specialisten 
kunnen wij je 
een scherpe prijs 
aanbieden. Vraag het 
je Altijd Goed Slapen 
kastenspecialist!

Zoals afgebeeld: Pastel Ice Blue front uitvoering met houten 
handgrepen, 200 x 222 cm (B x H) nu 633,-

Hoogte 222 cm
150 cm breed nu 389,-
200 cm breed nu 497,-
250 cm breed nu 620,-

300 cm breed nu 728,-
350 cm breed nu 850,-
400 cm breed nu 958,-

DRAAIDEURKAST
ATLANTA

Nieuw
389,-

NU

150 X 222 CM
(B X H)

Haal de Scandinavische sfeer in 
je slaapkamer door draaideurkast 
Altanta.De kast is in verschillende 
kleuren verkrijgbaar, zodat er 
voor ieder wat wils is. De massief 
houten grepen maken de kast 
helemaal af.

Draaideurkast Atlanta is 
verkrijgbaar in/met
•  2 hoogtematen: 222 en 236 cm 
•  6 breedtematen: 150, 200, 250, 

300, 350 en 400 cm 
•  1 rompkleuren 
•  3 frontkleuren (bij enkele kleuren 

een meerprijs)
•  Tegen meerprijs diverse 

accessoires verkrijgbaar, zoals 
een binnenspiegel, verlichting of 
inzetladeblokken
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Zoals afgebeeld: staalgrijze uitvoering excl. ladeblok,
150 x 222 cm (B x H) nu 705,-

ZWEEFDEURKAST 
NEW YORK 
Deze moderne kast is fraai vormgegeven en 
is een echte blikvanger in je slaapkamer. De 
zweefdeuren bestaan uit 2 panelen en 
creëren rust en ruimte. Je kunt de indeling 
van de kast volledig zelf bepalen door een 
ruim aanbod aan accessoires. 

Zweefdeurkast New York is verkrijgbaar 
in/met:
• 2 hoogtematen: 222 en 236 cm
• 6 breedtematen: 150, 200, 250, 300, 350 

en 400 cm
• Deuren bestaande uit 2 panelen
• Tot bij een breedte van 250 cm: 2 deuren, 

bij een breedte van 300 cm: 3 deuren en 
bij een breedte van 350 en 400 cm: 
4 deuren

• 3 rompkleuren
• 11 frontkleuren (bij enkele kleuren een 

meerprijs)
• 5 greepkleuren (bij enkele kleuren een 

meerprijs)

Hoogte 222 cm
150 cm breed nu 466,-
200 cm breed nu 553,-
250 cm breed nu 654,-

300 cm breed nu 801,-
350 cm breed nu 1.021,-
400 cm breed nu 1.113,-

Bepaal je eigen indeling met 
de juiste accessoires

totale 
ontzorging:

van opmeten tot 
monteren!

Kijk voor meer informatie op altijdgoedslapen.nl of kom langs in onze winkel.

150 X 222 CM
(B X H)

NU

466,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Keuzestress?
Door onze jarenlange  

ervaring kunnen we samen op 
zoek naar de perfecte kast,  

van landelijk  
tot modern!
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Nevada 3, hoogte 197 cm
160 cm breed nu 709,-
180 cm breed nu 739,-
200 cm breed nu 779,-
240 cm breed nu 969,-
270 cm breed nu  1.029,-
300 cm breed nu  1.059,-

Nevada 4, hoogte 197 cm
160 cm breed nu 789,-
180 cm breed nu 819,-
200 cm breed nu 859,-
240 cm breed nu  1.089,-
270 cm breed nu  1.149,-
300 cm breed nu  1.179,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

ZWEEFDEURKAST 
NEVADA 2, 3 EN 4 

Met dit programma kan je een kast samenstellen die perfect 
bij je past. De mogelijkheden zijn talrijk en met de verschil-
lende accessoires kan je de kast persoonlijk samenstellen. 
Dit programma bestaat uit verschillende types: Nevada 2, 3 
en 4. De opties zijn gelijk maar de deuren hebben bij ieder 
type een ander stijl. 

Zoals afgebeeld: Nevada 2 uitvoering 
met deuren in witglas en vakkenkast aan 
zijkant, excl. verlichting, 240 x 223 (B x H) 
nu 1.509,-

Zoals afgebeeld: Nevada 3 uitvoering 
met deuren in poolwit en vakkenkast 
aan zijkant, excl. verlichting, 
160 x 223 cm (B x H) nu 903,-

Zoals afgebeeld: Nevada 4B uitvoering  
met deuren in bassalt glas met eikeninleg 
excl. verlichting, 240 x 223 cm (B x H)  
nu 1.479,-

Nevada 2, hoogte 197 cm
160 cm breed nu 689,-
180 cm breed nu 719,-
200 cm breed nu 759,-
240 cm breed nu 939,-
270 cm breed nu 999,-
300 cm breed nu  1.029,-

Maak kennis met het nieuwe  
kastenprogramma van Nevada:  

3 ijzersterke kasten  3 goede prijs/kwaliteit verhouding  3 ruime keuze 3 persoonlijk samenstellen  3  veel accessoires verkrijgbaar

Kijk voor meer informatie op altijdgoedslapen.nl 
of kom langs in onze winkel.

Zweefdeurkast Nevada 2, 3 en 4 zijn verkrijgbaar in/met:
• 3 hoogtematen: 197, 223 en 240 cm
• 6 breedtematen: 160, 180, 200, 240, 270 en 300 cm
• 2 dieptematen: 51 en 69 cm
• Extra: in hoogtematen 223 en 240 cm zijn ook de breedtematen 320, 

360 en 400 cm verkrijgbaar
• Ruime keuze aan fronten: hout, glas (meerprijs), spiegel (meerprijs) 

of een combinatie daarvan
• 8 rompkleuren
• Raamlijsten/greeplijsten: alu-mat, zwart, wit of chroom
• Tegen meerprijs diverse accessoires verkrijgbaar, zoals verlichting 

en inzetladeblokken
• Ook verkrijgbaar als draaideurkast 
• Maatwerk mogelijk

689,-
NU

160 X 197 CM 
(B X H)

789,-
NU

160 X 197 CM 
(B X H)

709,-
NU

160 X 197 CM  
(B X H)
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Enorm veelzijdig, van schuine 
wand tot je zolderkamer!

Hoogte 200 cm, diepte 64 cm 
100 cm breed nu 449,-
150 cm breed nu 679,-
200 cm breed nu 829,-

250 cm breed nu 1.059,-
280 cm breed nu 1.179,-
300 cm breed nu 1.219,-

Zoals afgebeeld: witte uitvoering 160 x 200 cm (B x H) nu 749,-

DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN 

 Draaideurkast Midtown is geschikt voor zowel 
grotere als kleine ruimtes. De veelzijdigheid  
maakt dit programma zo geliefd.

Draaideurkast Midtown is verkrijgbaar 
in/met:
• 3 hoogtematen: 200, 225 en 242 cm
• 4 deurbreedtes: 30, 40, 50 en 60 cm
• 2 dieptematen: 46 en 64 cm
• Veel hoekkast opstellingen
• Opzetkast (hoogte 48 cm) 
• Passe-partoutlijst (meerprijs)
• Verlichting (meerprijs)
• Handige accessoires (meerprijs)
• 7 frontkleuren (enkele meerprijs)
• 1 spiegelkleur: kristal
• 2 grepen

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

ook voor 
schuine 
wanden

geschikt 
voor

hoeken

 Wij komen je kast  
opmeten en maken hem 

 helemaal op maat  
voor jou!

totale 
ontzorging:

van opmeten tot 
monteren!

Kijk voor meer informatie op altijdgoedslapen.nl of kom langs in onze winkel.

449,-
NU

100 X 200 CM
(B X H)



Nieuw beeld, 
beschikbaar

10 11

ZWEEFDEURKAST
ENCINO

Zoals afgebeeld: graphit romp uitvoering met graphit glas, 
300 x 240 cm (B x H) nu 1.403

Slim opbergen en het optimaal benutten van de 
opbergruimte kan met zweefdeurkast Encino. 
Door de ruime keuze aan praktische accessoires 
kan je de kast geheel naar wens laten maken.

Zweefdeurkast Encino is verkrijgbaar in/met:
•  2 hoogtematen: 223 en 240 cm
•  5 breedtematen: 160, 200, 240, 270 en 300 cm
•  dieptemaat: 69 cm
•  5 rompkleuren
•  8 frontkleuren (enkele meerprijs)
•  Diverse greeplijsten verkrijgbaar
•  Diverse praktische accessoires (meerprijs)

Hoogte 223 cm, diepte 69 cm
160 cm breed nu 549,-
200 cm breed nu 702,-
240 cm breed nu 805,-
270 cm breed nu 815,-
300 cm breed nu 855,-

Slim opbergen
met maximale ruimte

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

handige opbergtip:  
Kies voor de  

pantalonhouder om zo  
efficiënt en kreukvrij 

je broeken op 
te bergen

Kijk voor meer informatie op altijdgoedslapen.nl of kom langs in onze winkel.

549,-
NU

160 X 223 CM  
(B X H)
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ZWEEFDEURKAST
ELLIS

Kledingkast Ellis past met haar 
zweefdeuren prima in een eigentijdse  
als klassieke slaapkamerinrichting.  
Deze kast heeft een ruime keuze in 
hoogtes en breedtes zodat er altijd een 
passende kast voor je tussen zit!

Zweefdeurkast Ellis is verkrijgbaar 
in/met:
•  3 hoogtematen: 197, 223 en 235 cm
•  9 breedtematen: 150, 180, 200, 225, 

250, 280, 300, 320 en 350 cm
•  6 houtkleuren
•  Hoogglans wit (meerprijs)
•  1 spiegelkleur: kristal (meerprijs)
•  Kranslijst, verlichting en diverse 

accessoires (meerprijs)

Comfort
hoogte

Uitrijdbaar

Hoogte 197 cm
150 cm breed nu  449,-
180 cm breed nu  515,-
200 cm breed nu  498,-
225 cm breed nu  548,-

250 cm breed  nu  565,-
280 cm breed  nu  574,-
300 cm breed  nu  612,-
320 cm breed  nu  773,-
350 cm breed  nu  816,-

Combineer voor een 
complete slaapkamer

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Zoals afgebeeld: Hoogglans witte uitvoering excl ladenblok  
en losse kastplank, 150 x 235 cm  (B x H) nu 767,-

totale 
ontzorging:

van opmeten tot 
monteren!

Kijk voor meer informatie op altijdgoedslapen.nl of kom langs in onze winkel.

Combineer  
zweefdeurkast Ellis 
met het bijpassende 

ledikant Esther!

Leverbaar in 
beuken, eiken
en alpinewit

449,-
NU

150 X 197 CM 
(B X H)
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NACHTKASTEN- EN
COMMODEPROGRAMMA
AMAZONE

Wil je meer bergruimte in je slaapkamer? Dan is nacht- 
kasten- en commodeprogramma Amazone een goeie 
optie. 

Voor de persoonlijke afwerking heb je keuze uit diverse 
fronten en grepen. Details zoals chrome greeplijsten of 
LED-lichtstrips maken van Amazone meer dan alleen een 
meubelstuk, je veranderd het meubel in echte eyecatcher. 

NACHTKASTEN- EN
COMMODEPROGRAMMA
ALABAMA
Dit nachtkasten- en commodeprogramma is uitstekend 
te combineren met onze kastenprogramma’s. Alabama 
is ideaal voor kleine ruimtes, neemt weinig ruimte in 
beslag door gedeeltelijk uittrekbare lades. De kast is in 
tal van verschillende kleuren breedte-/ hoogtematen 
verkrijgbaar.

Commodeprogramma Alabama is verkrijgbaar in/met:

Nachtkasten verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte nachtkasten 42, 48, 55 en 61 cm
• Breedte nachtkasten: 40, 50 en 60 cm
Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte commodes: 80 en 100 cm
• Breedte commodes: 50, 80, 100, 120 en 150 cm
De nachtkasten en commodes zijn verkrijgbaar in/met:
• 2, 3, 4 of 6 lades
• 232 kleurcombinaties 
• Keuze uit 10 grepen

Commodeprogramma Amazone is verkrijgbaar in/met:

Nachtkasten verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte nachtkasten: 34, 41, 47, 53, 60 en 66 cm
• Breedte nachtkasten: 40, 50, 60 en 80 cm
Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte commodes: 79, 92 en 104 cm
• Breedte commodes: 40, 50, 60, 80, 120, 140, 160 en 180 cm
De nachtkasten en commodes zijn verkrijgbaar in/met:
• 3 typen: Basic, Trend en Style
• Zeer veel kleurcombinaties
• Keuze uit 10 grepen

Kijk voor meer informatie op altijdgoedslapen.nl of kom langs in onze winkel.

“stijlvol  
en praktisch 

in één!”

164,-
Nachtkasten

nu vanaf

228,-
Nachtkasten

nu vanaf
269,-

Commodes
nu vanaf

205,-
Commodes

nu vanaf

“ideaal 
voor kleine 

ruimtes!”



Er zijn veel meer accessoires leverbaar. Breng een bezoek aan je Altijd Goed Slapen kastenspecialist voor alle mogelijkheden.
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Accessoires  

Stelling Laden indeling

Uitdraaibare tv-arm

Uitschuifrek met  
2 waszakken

Verlichting Uittrekbare legplank

Pantalonhouder

Opbergmand

Stropdas- en 
ceintuurhouder

Schoenenrek

*Op vertoon van deze folder
Deze actie is geldig tot 6 weken na verspreiding. Vraag naar de voorwaarden.

20%
op accessoires*

korting

Een goed slaapadvies is van groot belang. Om de juiste keuzes te maken, nemen we graag alle tijd voor u. Hoe beter uw bed, 
matras en hoofdkussen bij u passen, des te beter kunt u genieten van een gezonde en comfortabele nachtrust.  
Sleepworld Groningen kan u deskundig adviseren over een comfortabele nachtrust.

Ook maandagmiddag geopend en donderdag koopavond

Hoornsediep 131, Groningen 
Tel. (050) 527 15 55
www.sleepworldgroningen.nl
DE WAKKERKAMERS VAN GRONINGEN




