
STAYCATION     DEALS!

POCKETVERING
MATRAS IRIS
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HOOFDKUSSENS 
VANAF 19,-
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ZWEEFDEURKAST
ENCINO VANAF 626,-

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

BOXSPRING

JBLM

ZOMERDEKBED 
AZURI

39,-
140 X 200 CM

  2.095,-
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

160/180 X 200 CM

599,-
90 X 200 CM

ACTIE

STAY SAFE
U bent van harte welkom in onze winkel! Voor uw en onze veiligheid 
houden wij ons aan de RIVM maatregelen.

VOOR EEN GEZOND EN UITGERUST VAKANTIEGEVOEL KUN JE GEWOON THUISBLIJVEN

SleepWorld Groningen
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B O X S P R I N G S

BOXSPRING

GRANDEUR 
2500 ELEKTRISCH 
VERSTELBAAR

Zoals afgebeeld: Grandeur 2500 elektrisch verstelbaar inclusief gestoffeerde matrassen Iris, topdek 
polyether splituitvoering, hoofdbord Nice oversized, blokpoot eiken naturel 12 cm, uitgevoerd in stof 
Luca Royal Blue, 180 x 200 cm. Voor 3.697,- en gestoffeerde nachtkast 3 lades 480,- per stuk.

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

BOXSPRING

GRANDEUR 
2000

BOXSPRING

GRANDEUR 
2500

BOXSPRING

GRANDEUR 
3000

20 cm 25 cm 30 cmHoogte boxspring Hoogte boxspring 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,- 

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,- 

IDEAAL 
VOOR DE 

STUDENTEN-
KAMER! 

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Lyon 
oversized, matrassen Margriet, houten blokpoten 12 cm, 
180 x 200 cm, nu 1.538,- Elektrisch verstelbaar 
meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Cannes 
oversized, matrassen Margriet, sledepoten 7,5 cm hoog,  
180 x 200 cm, nu 2.029,- Elektrisch verstelbaar 
meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Nice 
oversized, matrassen Margriet, sledepoten 7,5 cm hoog, 
180 x 200 cm, nu 2.099,- Elektrisch verstelbaar 
meerprijs 1.200,-

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 mini-
pocketvering, 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,-.

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 met een topdekmatras in witte hoes. Grandeur boxsprings zijn er in de 
prijsklasse van 759,- tot 4.000,-

HOOFDBORDUITVOERING
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

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

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

• Traditionele pocketvering
• Geneste pocketvering
• Pocketvering met Low

Back Support
• Koudschuim
• Polyether
• In verschillende

afdeklagen

MATRAS POOT
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

STOF
Ruime keuze 
uit kwalitatief 
mooie stoffen

1.199,-
VLAK

140 X 200 CM

NU VANAF

999,-
VLAK 

140 x 200 CM

1.199,-
VLAK 

140 x 200 CM

1.299,-
VLAK 

140 x 200 CM

NU VANAF NU VANAF NU VANAF
IN 

5 STAPPEN 
JE EIGEN 

BOXSPRING!
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HR

seizoenenRDS woolmarksynthetisch feran icedonstijklatexallergiepartner enkel

19 CM

Met gevoel 
ontworpen, 
met zorg 
gemaakt

ENKELE
SYNTHETISCH DEKBED SERING

• 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 • Ook in 

4-seizoenen uitvoering leverbaar vanaf 119,-

4-SEIZOENEN  
 JUBILEUM DEKBED

• Gevuld met 100% gelfiber • Goed ventilerend in 
cassette gestikt • Anti-allergisch • Wasbaar op 40°C 
• Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en 240 cm

en in de lengtematen 200 en 220 cm

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

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

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

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

ENKELE
DONZEN DEKBED ALEXIA

• Extra comfortabel door 100% katoenen tijk met
softfinish afwerking •  90% nieuwe witte Europese 

eendendons vulling •  Leverbaar in de breedtematen 140, 
200 en 240 cm en in de lengtematen 200 en 220 cm 
• Ook in 4-seizoenen uitvoering leverbaar vanaf 169,-

POCKETVERING
MATRAS CAMELIA

• 22 cm hoog • 7-zone geneste pocketvering interieur
• Afgedekt met koudschuim • Tijk is voorzien van 4-zijden

rits • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort 
• In vele maten leverbaar

KOUDSCHUIM
MATRAS FRESIA

• 19 cm hoog • Koudschuim HR40 of HR38
• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in standaard

of stevig ligcomfort • In vele maten leverbaar

POCKETVERING 
MATRAS IRIS 

• 22,5 cm hoog • 7-zone pocketvering interieur
met Low Back Support • Afgedekt met koudschuim 

• Voorzien van 4 handgrepen • Leverbaar in
standaard of stevig ligcomfort 

Vlak  nu 149,-
Elektrisch verstelbaar nu 419,-

Tegen meerprijs 
leverbaar in overige reguliere 
lengte- en breedtematen

LATTENBODEM 
ABS 1000
70 / 80 / 90 x 190 / 200 cm
28 latten

ER IS AL EEN HOOFDKUSSEN VANAF 19,-! 
BEKIJK ONZE COMPLETE COLLECTIE HOOFDKUSSENS ONLINE OF IN DE WINKEL

Prijzen excl. poten

Heerlijke 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.

 Ideaal voor  
mensen met 

allergie

 Goed 
wasbaar

Lekker koel 
in de zomer

ZOMERDEKBED 
AZURI

Optimale warmteregulatie en 
ventilatie door 100% katoenen hoes 
• 100% natuurlijke bamboe vulling

• Leverbaar in de breedtematen
140, 200 en 240 cm en in de
lengtematen 200 en 220 cm

SYNTHETISCH 
HOOFDKUSSEN LILY

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

NATUURLATEX 
HOOFDKUSSEN MAURITS

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

 Valt soepel

HALFDONS  
HOOFDKUSSEN ARIANE

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

45,- per stuk

POCKETVERING 
MATRAS JASMIJN 

• 22,5 cm hoog • 7-zone pocketvering interieur
met Low Back Support • Afgedekt met latex 

• Voorzien van antiallergisch watten en 4 handgrepen 
• Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort • In vele maten leverbaar

69,-
140 x 200 CM

79,-
140 x 200 CM

599,-
90 X 200 CM

ACTIE

BIG DEAL!

449,-
90 x 200 CM

119,-
140 x 200 CM

319,-
90 x 200 CM

149,-
VLAK

39,-
140 X 200 CM

45,-

2 STUKS

50,- 69,-
PER STUK 70,-

2 STUKS

90,-

649,-
90 x 200 CM

STAYCATION     DEALS!
VOOR EEN GEZOND EN UITGERUST VAKANTIEGEVOEL KUN JE GEWOON THUISBLIJVEN
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ZWEEFDEURKAST 
ELLIS

Kledingkast Ellis past met haar zweefdeuren prima in een eigentijdse 
en/of klassieke slaapkamerinrichting. Deze kast heeft een ruime 
keuze in hoogtes en breedtes, zodat er altijd een passende kast 
leverbaar is.

Hoogte 197 cm
150 cm breed nu  478,-
180 cm breed nu  529,-
200 cm breed nu  511,-
225 cm breed nu  563,-
250 cm breed nu  580,-
280 cm breed nu  590,-
300 cm breed nu  629,-
320 cm breed nu  795,-
350 cm breed nu  839,-

Zoals afgebeeld: Hoogglans 
witte uitvoering exclusief 
ladenblok en losse kastplank, 
150 x 235 cm (B x H) 
nu 788,-

Zoals afgebeeld: Uitgevoerd met houten romp, 2 witte glasdeuren en 1 spiegeldeur 
met passe-partout en verlichting, 270 x 223 cm (B x H) nu 1.727,-

Slim opbergen met 
maximale ruimte

ZWEEFDEURKAST 
ENCINO
Slim opbergen en het optimaal benutten van de 
opbergruimte kan met zweefdeurkast Encino.  
Neem de afmetingen van je slaapkamer mee naar 
de winkel, dan kunnen wij je optimaal adviseren.

Zweefdeurkast Encino is verkrijgbaar in/met:
• 6 breedtematen: 160, 180, 200, 240, 270 en 300 cm
• 2 hoogtematen: 223 en 240 cm
• 1 dieptemaat: 69 cm
• 4 effen kleuren: poolwit, zijdegrijs, terra mat en basalt
• 4 hout kleuren: jackson eiken, sanoma eiken, platin eiken 

en macadamia walnoot
• 5 glas kleuren: kristalspiegel, wit, grijs, taupe en antraciet
• 6 greeplijst kleuren: alu-mat, chroom, poolwit, zijdegrijs, 

terra mat, basalt
• Diverse praktische accessoires leverbaar
• Glas en accessoires tegen meerprijs
(Prijzen zijn exclusief montagekosten)

Hoogte 223 cm
160 cm breed nu   626,-
180 cm breed nu  673,-
200 cm breed nu   702,-
240 cm breed nu   805,-
270 cm breed nu   815,-
300 cm breed  nu   855,-

Hoogte 240 cm
160 cm breed nu   695,-
180 cm breed nu  742,-
200 cm breed nu   771,-
240 cm breed nu   939,-
270 cm breed nu   948,-
300 cm breed  nu   993,-

SLAAPKAMER
HAMPTON
Zoals afgebeeld incl. houten hoofdbord en metalen frame alu mat, 180 x 200 cm 1.107,-

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

Slaapkamer Hampton is leverbaar in/met
• 7 breedtematen: 90, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 cm
• 3 lengtematen: 190, 200 en tegen meerprijs 210 cm
• Bijpassende kledingkast

Ledikant met rechte hoek
90/100/120 x 200 cm nu  359,-
140/160/180 x 200 cm nu  399,-

Ledikant met afgeronde hoek
90/100/120 x 200 cm nu  469,-
140/160/180 x 200 cm nu  509,-

Hoofdbord leverbaar vanaf 149,-
Neksteunkussen leverbaar vanaf 159,-
Nachtkast (40 x 42 x 42 cm) vanaf 175,- 

Ledikant uitzwenkbaar
160 / 180 x 200 cm  nu  1.049,-

Ledikant vast
90 x 200 cm nu  299,-
100 x 200 cm nu  306,-
120 x 200 cm nu 346,-
140 / 160 / 180 / 200 x 200 cm   nu  388,-

Nachtkast 49 cm breed
Met 2 laden nu 99,-
Met 2 laden op 4 wielen  nu 124,-

Meerprijs set wielen per nachtkast 25,-

COMFORT LEDIKANT
ESTHER

• 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 kledingkast leverbaar
• Bijpassende bijmeubelen leverbaar

Comfortabele 
instaphoogte

Uitzwenkbaar;  
eenvoudig opdekken 

en schoonmakenZoals afgebeeld ledikant Esther, 160 x 200 cm 
en twee nachtkastjes op wielen nu 1.297,-

Zweefdeurkast Ellis is verkrijgbaar in/met:
• breedtematen: 150, 180, 200, 225, 250, 280, 300, 320 en 350 cm
•  3 hoogtematen: 197, 223 en 235 cm
•  4 kleuren: alpine wit, eiken sonoma, eiken, sanremo en noten royal
•  Hoogglans witte deuren en spiegeldeuren als optie te kiezen

tegen meerprijs
•  Verlichting en diverse accessoires tegen meerprijs
(Prijzen zijn exclusief montagekosten)

626,-
160 X 223 CM

(B X H)

478,-
150 X 197 CM 

(B X H)

LEVERBAAR IN
APHINE WIT, SAN RENO 
EIKEN, SANOMA EIKEN

EN NOTEN

359,-
90 / 100 / 120 / 

200 CM

LEDIKANT 
VANAF

Leverbaar in 
Aphine wit, 

San Reno Eiken en 
Jackson Hickory

1.049,-
160 / 180 X 200 CM 
UITZWENKBAAR

Tip van onze 
kastenspecialist:

Combineer  
zweefdeurkast Encino 

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

DE OPRUIMING 
IS BEGONNEN!

BOXSPRING

GRANDEUR 
2000

Zoals afgebeeld: Grandeur 2000 vlakke uitvoering inclusief 
gestoffeerde matrassen Iris, topdek polyether, twee oversized 
hoofdborden Corsica 140 cm breed, blokpoot eiken naturel  
12 cm, 180 x 200 cm. Nu compleet voor 2.167,- gestoffeerde 
hocker Oak 205,- per stuk.

Veel bedtextiel m
et

hoge kortingen!
KOM BIJ  

ONS LANGS
Je bent van harte welkom in 

onze winkel. We maken graag 
tijd voor je vrij om je persoonlijk 

advies op maat te geven over 
boxsprings, matrassen, 

dekbedden, hoofdkussens  
en meer voor een goede 
nachtrust. Uiteraard op 

gepaste afstand.

999,-
VLAK

140 X 200 CM

NU VANAF

8 8

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.

www.sleepworldgroningen.nl
DE WAKKERKAMERS VAN GRONINGEN

Ook maandagmiddag geopend en donderdag koopavond

Hoornsediep 131, Groningen
Tel. (050) 527 15 55


