
ZWEEFDEURKAST
ORLANDO

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET

5
DEKBEDDEN 
VANAF 79,-

4

5 6

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar, inclusief gestoffeerde matrassen 
Camelia en 1 split topdekmatras polyether, 1 hoofdbord Lyon, poot contempo zwart 18 cm. 
Nu compleet voor 3.434,-

BOXSPRING
GRANDEUR 1200

SYNTHETISCH 
HOOFDKUSSEN LILY

GRATIS ROCKBOX BOLD 
XS SPEAKER T.W.V. 39.99 
BIJ AANKOOP VAN 2 SILVANA 
HOOFDKUSSENS*

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

DEKBED CADEAU!

NU
DEKBEDCADEAU!

BIJ AANKOOP VAN EENGRANDEUR SETVraag in de winkel naar de voorwaarden

349,-
90 x 200 CM

ACTIE

563,-
150 X 217 CM 

(B X H)

NIEUW!

VANAF

1.549,-
VLAK

140 X 200 CM

VANAF

45,-

2 STUKS

50,-

SleepWorld Groningen



3B1 2 3A 54

B O X S P R I N G S

12 cm

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 boxspringHoogte boxspring Hoogte boxspring

Complete vlakke boxspringcombinatie
120 x 200 cm nu 1.109,-
140 x 200 cm nu 1.149,-
160 x 200 cm nu 1.229,-
180 x 200 cm nu 1.379,- 

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm nu 1.249,-
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 1.532,- 
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, 
hoofdbord Cannes oversized, matrassen 
Margriet, sledepoten 7,5 cm, 180 x 200 cm, 
nu 2.048,- 
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, 
hoofdbord Nice oversized, matrassen 
Margriet, sledepoten 7,5 cm, 180 x 200 cm, 
nu 2.119,- 
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

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,-

BOXSPRING
GRANDEUR 
3000

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar, inclusief matrassen Margriet, 1 hoofdbord Cannes oversized, extra hoog en 
deelbaar (verhuisbaar), blokpoot wengé 7,5 cm hoog. Nu compleet voor 3.654,-. Dekenkist 53 x 40 x 140 cm € 799,-

WAAROM KIEZEN VOOR EEN  TOPDEKMATRAS?

BOXSPRING

GRANDEUR 
1200

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,-.

Complete vlakke boxspringcombinatie
120 x 200 cm nu 1.159,-
140 x 200 cm nu 1.499,-
160 x 200 cm nu 1.549,-
180 x 200 cm nu 1.649,- 

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, 
hoofdbord Lyon, matrassen Margriet, 
Contempo poten 18 cm, 180 x 200 cm, 
nu 1.944,-
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

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

1.149,-
VLAK 

140 x 200 CM

1.249,-
VLAK 

140 x 200 CM

1.299,-
VLAK 

140 x 200 CM

NU VANAF NU VANAF NU VANAF

1.499,-
VLAK 

140 x 200 CM

NU VANAF

IN 
5 STAPPEN 
JE EIGEN 

BOXSPRING!

  2.499,-
 ELEKTRISCH VERSTELBAAR

140 x 200 CM

VANAF

DEKBED CADEAU!

NU
DEKBEDCADEAU!

BIJ AANKOOP VAN EENGRANDEUR SETVraag in de winkel naar de voorwaarden



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 gangbare lengte- en breedtematen.

Natuurlijke 
ventilatie

 Goed 
wasbaar100% Texelse 

schapenwollen vulling

Sterk 
vochtregulerend

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.

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden!

Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden! 

POCKETVERING
MATRAS CAMELIA

• Pocketvering matras • 7-zone geneste pocketvering interieur
• Afgedekt met koudschuim • 22 cm hoog • Leverbaar in standaard

of stevig ligcomfort • leverbaar in alle gangbare 
lengte- en breedtematen 

KOUDSCHUIM
MATRAS FLEUR

• Koudschuim matras • Extra comfort door 7 comfortzones
en 3D profilering • Koudschuim HR60 of HR55 • 22 cm hoog  

• Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort
• leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

POCKETVERING MATRAS
GRANDEUR DELUXE NOVA 

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering met Interactieve
 pocketvering • Afgedekt met koudschuim HR40 of HR38 • 24 cm hoog 

• Luxe genopte afwerking • Tencel® dubbeldoek • Leverbaar in standaard,
stevig of extra stevig ligcomfort • leverbaar in alle gangbare 

lengte- en breedtematen

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur
• Afgedekt met koudschuim • 21 cm hoog • leverbaar in standaard

of stevig ligcomfort • leverbaar in alle gangbare
 lengte- en breedtematen

Tegen meerprijs leverbaar in meerdere lengte- en breedtematen

Vlak  nu 149,-
Elektrisch verstelbaar nu 419,-

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

Prijzen excl. poten

POCKETVERING 
MATRAS IRIS 

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur
met Low Back Support • Afgedekt met koudschuim • 22 cm hoog 

• Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort • leverbaar in alle
gangbare lengte- en breedtematen

4-SEIZOENEN 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, 
met uitzondering van 200 x 220 cm in de enkele uitvoering  

• Ook in enkele 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, met uitzondering van 200 x 220 cm

4-SEIZOENEN  
WOLLEN DEKBED 

OUDESCHILD

• 100% Texelse schapenwollen vulling
• Sterk vochtregulerend • Door natuurlijke ventilatie

blijft het bedklimaat op een evenwichtig niveau
• Met zomergedeelte en voor- en najaarsgedeelte

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

4-SEIZOENEN 
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, 
met uitzondering van 200 x 220 cm • Ook in enkele 

uitvoering leverbaar vanaf 69,-

GRATIS ROCKBOX BOLD 
XS SPEAKER T.W.V. 39.99 
BIJ AANKOOP VAN 2 SILVANA 
HOOFDKUSSENS*

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

EUROPEES DONS 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

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

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

45,-

2 STUKS

50,-

2 STUKS

70,-
90,-69,-

PER STUK

699,-
90 x 200 CM

349,-
 90 X 200 CM 

119,-
140 x 200 CM

149,-
VLAK

599,-
90 x 200 CM

499,-
90 x 200 CM

449,-
90 x 200 CM

VANAF

HOOFDKUSSEN 
JUBILEUM CADEAU!
BIJ AANKOOP 
VAN EEN 
DEKBED*

HOOFDKUSSEN 
JUBILEUM CADEAU!
BIJ AANKOOP 
VAN EEN 
DEKBED*

HOOFDKUSSEN 
JUBILEUM CADEAU!
BIJ AANKOOP 
VAN EEN 
DEKBED*

HOOFDKUSSEN 
JUBILEUM CADEAU!
BIJ AANKOOP 
VAN EEN 
DEKBED*

79,-
140 x 200 CM

169,-
140 x 200 CM

119,-
140 x 200 CM



ZWEEFDEURKAST 
WASHINGTON Zoals afgebeeld 225 x 217 cm (B x H), kleur front en romp wit i.c.m. 2 glazen deuren, 1 spiegeldeur, zwarte grepen en dwarslijsten nu 1.150,-

ZWEEFDEURKAST 
ORLANDO

SLAAPKAMER 
DEELBAAR LEDIKANT 
BOSTON

Zoals afgebeeld 200 x 217 cm (B x H), kleur front en romp Graphit decor i.c.m. alu mat greeplijsten nu 587,-

Zoals afgebeeld zwenkbaar ledikant 180 x 200 cm, witte uitvoering, incl. hoofdbord, voeteneinde en zwenkwieltjes 1.038,- 
excl. bedbodem, matrassen en nachtkastjes

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

Zweefdeurkast Orlando is verkrijgbaar in/met:
• 1 hoogtemaat: 217 cm
• 4 breedtematen: 150, 200, 250 en 300 cm
• Met of zonder passe-partoutlijst (meerprijs)
• Met of zonder verlichting (meerprijs)
• Handige accessoires (meerprijs)
• 8 kleuren
• 1 spiegel
• 5 glaskleuren
• Greeplijst zilver kleur

Ledikant Boston is leverbaar in:
• 6 breedtematen: 90, 100, 120, 140, 160 en 180 cm
• Als uitzwenkbaar ledikant leverbaar, in breedtematen 160 en 180 cm
• Lengte 210 cm tegen meerprijs
• Kleuren wit, ruw eiken en truffel eiken

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm
150 cm breed nu  563,-
200 cm breed nu  587,-
250 cm breed nu  710,-
300 cm breed nu  842,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Vast ledikant
   90 x 200 cm  nu 363,-
100 x 200 cm  nu 376,-
120 x 200 cm  nu 390,-
140 x 200 cm  nu 446,-
160 x 200 cm  nu 466,-
180 x 200 cm  nu  486,-

Uitzwenkbaar
160 x 200 cm  nu 961,-
180 x 200 cm  nu  984,-

Nachtkastje met 2,5 lades 
50 x 52 x 36 cm  
185,- per stuk

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

De zweefdeurkast Orlando maakt je slaapkamer helemaal af. Door een ruim  
aanbod aan accessoires is de indeling van de kast zelf te bepalen. Ook deze  
kast is voor iedere ruimte geschikt. Onze kastenspecialist helpt graag om 
de kast op maat passend te maken.

De zweefdeurkast Washington is in iedere ruimte geheel naar eigen smaak samen te stellen.  
De kast heeft een moderne uitstraling en kan door middel van verschillende kleuren, panelen en  
afwerkingen passend gemaakt worden voor in iedere kamer. Mooi strak design met handige  
functionaliteiten, zo typeren wij de zweefdeurkast Washington.

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm 
100 cm breed nu 700,-
200 cm breed nu 729,-
225 cm breed nu 880,-

250 cm breed nu 909,-
280 cm breed nu 957,-
300 cm breed nu 977,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

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

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: 197, 223 en 240 cm
• 2 standaard dieptematen: 44 en 62 cm
• 4 deurbreedtes: 30, 40, 50 en 60 cm, die onderling 

gecombineerd kunnen worden
• Veel hoekkast opstellingen mogelijk

• Opzetkast (hoogte 48 cm) mogelijk
• Met of zonder passe-partoutlijst (meerprijs)
• Met of zonder verlichting (meerprijs)
• Handige accessoires (meerprijs)
• 10 decorkleuren
• 2 spiegelkleuren
• 4 glaskleuren
• 2 hoogglanskleuren
• 2 interieurkleuren
• 7 greep uitvoeringen

Hoogte 197 cm, diepte 62 cm
100 cm breed nu 473,-
150 cm breed nu 724,-
200 cm breed nu 890,-

250 cm breed nu 1.141,-
280 cm breed nu 1.275,-
300 cm breed nu 1.307,-

Draaideurkast Washington is verkrijgbaar in/met:
• 2 hoogtematen: 217 en 236 cm
• 8 breedtematen: 150 en 200 cm (2 deuren) en 225, 250, 280, 

300, 330 en 400 cm (3 deuren)
• 2 typen deuren bestaande uit 2 of 5 panelen
• Veel hoekkast opstellingen mogelijk
• Met of zonder verlichting (meerprijs)
• Handige accessoires (meerprijs)

• 8 decorkleuren
• 6 glaskleuren
• 1 spiegelkleur
• 3 greeplijst kleuren
• 11 model kleuren
• Met of zonder

panelenlook

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

DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN 

Zoals afgebeeld 300 x 223 cm (BxH), kleur front hoogglans magnolia i.c.m. eiken imitatie dark chocolat lades en chroom 
grepen met passepartout en lichtlijst, nu 3.610,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

473,-
100 X 197 CM

(B x H)

DRAAIDEURKAST 
VANAF

NIEUW!

563,-
150 X 217 CM 

(B X H)

VANAF

363,-
90 X 200 CM

VANAF

NIEUW!

700,-
150 X 217 CM 

(B X H)

VANAF

NIEUW!
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GRATIS ROCKBOX BOLD 
XS SPEAKER T.W.V. 39.99 
BIJ AANKOOP VAN 2 SILVANA 
HOOFDKUSSENS*

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

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

HOOG/LAAG BOXSPRING 
GRANDEUR COMFORTE

Grandeur Comforte hoog/laag boxspring heeft de mogelijkheid voor een 
anti-trendelenburg functie en is uitrijbaar. Leverbaar in de breedtematen  
80, 90, 100, 160 en 180 cm.

Zoals afgebeeld Grandeur Comforte hoog/laag boxspring, elektrisch verstelbaar incl. lift aan  
één zijde, 180 x 200 cm, twee matrassen Margriet, inclusief hoofdbord Lyon oversized met 
muurbevestiging en voetborden, designwielen, een Papegaai en valbeveiliging 6.161,-

met handige 
hoog/laag stand!

UW BED VOOR 
DE TOEKOMST

4.869,-
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

160 X 200 CM

VANAF

NIEUW!

DEKBED CADEAU!

NU
DEKBEDCADEAU!

BIJ AANKOOP VAN EEN GRANDEUR SETVraag in de winkel naar de voorwaarden

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




