
SYNTHETISCH DEKBED 
SERING

SYNTHETISCH 
HOOFDKUSSEN LILY

DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN 

ALTIJD WAKKER WORDEN MET EEN GLIMLACH!

Zoals afgebeeld Grandeur 1200 vlak 180 x 200 cm inclusief koudschuim matrassen 
Fresia, hoofdbord Lille, contempo poot beuk 18 cm. Nu compleet voor 1.884,- 

BOXSPRING
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Zoals afgebeeld Grandeur 2000 vlak 180 x 200 cm inclusief gestoffeerde matrassen Iris en topdekmatras polyether, 2 oversized hoofdbor-
den Corsica 140 cm breed, blokpoot eik naturel 12 cm. Nu compleet voor 2.465,-. Hocker 240,- per stuk.

Zoals afgebeeld Grandeur 2000 elektrisch verstelbaar 180 X 200 cm inclusief 
gestoffeerde matrassen Iris en topdekmatras polyether, hoofdbord Corsica, 
blokpoot wengé 12 cm. Nu compleet voor 3.389,-

BOXSPRING

GRANDEUR 
2000

BOXSPRING

GRANDEUR 
2000

Zoals afgebeeld Grandeur 3000 vlak 180 x 200 cm inclusief koudschuim matrassen Fresia, oversized 
hoofdbord Lyon, Trapezium poot eik naturel 10 cm. Nu compleet voor 2.039,-

BOXSPRING

GRANDEUR 
3000

De zekerheden van 
Altijd Goed Slapen

Altijd goed en persoonlijk advies!Altijd goed en persoonlijk advies!
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Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm  nu 1.689,-
160 x 200 cm  nu 1.699,-
180 x 200 cm  nu 1.789,-
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,- 

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm  nu 1.729,-
160 x 200 cm  nu 1.749,-
180 x 200 cm  nu 1.839,- 
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm   nu 1.449,-
160 x 200 cm   nu 1.499,-
180 x 200 cm    nu 1.589,- 
Elektrisch verstelbaar meerprijs  1.200,-

Zoals afgebeeld Grandeur 2000 vlak 180 x 200 cm 
inclusief gestoffeerde matrassen Iris en  
topdekmatras polyether, 2 oversized hoofdborden 
Corsica 140 cm breed, blokpoot eik naturel 12 cm. 
Nu compleet voor 2.495,-. Hocker 240,- per stuk. 

Zoals afgebeeld Grandeur 2500 vlak  
180 x 200 cm inclusief koudschuim  
matrassen Fresia, hoofbord Lille oversized, 
Trapezium poot eik naturel 10 cm. 
Nu compleet voor 2.019,- 

Zoals afgebeeld Grandeur 3000 elektrisch 
verstelbaar 180 x 200 cm inclusief koudschuim 
matrassen Fresia, hoofdbord Cannes extra hoog 
en deelbaar, blokpoot Wengé 7,5 cm. 
Nu compleet voor 3.840,- 

BOXSPRING

GRANDEUR 1200

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm  nu  1.499,-
160 x 200 cm  nu  1.549,-
180 x 200 cm   nu  1.649,-
Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld Grandeur 1200 vlak, 
180 x 200 cm, inclusief gestoffeerde matrassen 
Iris, Polyether topdekmatras, hoofdbord Lyon, 
contempo poten zwart 18 cm hoog.
Nu compleet voor 2.659,-

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. Je kunt ook je eigen kleur, type stof, hoofdbord en poten kiezen. Wat past het beste in jouw slaapkamer?
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De zekerheden van 
Altijd Goed Slapen

Altijd een warm hart voor het milieuAltijd een warm hart voor het milieu
Onze donzen dekbedden en hoofdkussens zijn RDS gecertificeerd 

met 100% verantwoord dons en voldoen aan strikte dierenwelzijnseisen. 

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 89,-.

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.

UITGERUST 
WAKKER WORDEN! 

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

Oude matrassen worden gerecycled en tot nieuwe grondstoffen 
gemaakt. Zo werken wij mee aan een beter milieu.

Dit pocketvering matras zorgt voor een optimale ondersteuning van hoofd, schouders 
en heupen en heeft maar liefst 7 comfortzones. Door de afdekking van koudschuim 
heeft het matras ook een goede ventilatie, goede vochtopname, geen kuilvorming, 

grote mate van comfort en een lange levensduur. Het matras is leverbaar in  
standaard en stevig ligcomfort, is 22,5 cm hoog en in vele maten leverbaar.

4-SEIZOENEN DONZEN
DEKBED AMALIA

• Optimale warmteregulatie en ventilatie door 100% 
mako katoen met soft finish tijk • 100% nieuwe witte 

Europese eendendons vulling • Gekoppeld d.m.v. 
knopen • Leverbaar in de breedtematen 140, 200 en 
240 cm en in de lengtematen 200 en 220 cm met 

uitzondering van 200 X 220 cm.

POCKETVERING 
MATRAS JUBILEUM

70 / 80 / 90 x 200 / 210 cm

Waarom een pocketvering matras?

Een pocketvering matras, wat is dat precies? In de kern van deze matrassen 
zitten veren die afzonderlijk verpakt zijn in zakjes, oftewel pockets. Hierdoor 
kunnen de veren zich afzonderlijk aanpassen aan de contouren van je lichaam. 

Daarnaast geeft dit het matras van binnen een open structuur, hierdoor is de 
ventilatie optimaal. Het matras is in zones opgedeeld, zodat jouw lichaam 
optimaal ondersteund wordt. Zo is het matras bijvoorbeeld soepel bij je 
schouders en steviger bij je heupen.

De zekerheden van 
Altijd Goed Slapen

Altijd een donsretour inleverpuntAltijd een donsretour inleverpunt

optimale 
warmteregulatie

 Heerlijk
zacht

ZOMERDEKBED 
AZURI

• Ideaal voor de slapers die het snel te warm hebben  
• licht in gewicht en goed ventilerend • Gemaakt van 
100% bamboe met een tijk van katoen • Leverbaar  
in de breedtematen 140, 200 en 240 cm en in de 

lengtematen 200 en 220 cm.

Rijk gevuld

Goed 
ventilerend

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 179,-

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.

3-KAMER DONS 
HOOFDKUSSEN FELICIA 

Buitenkamers gevuld met 65% witte  
eendendons, binnenkamer met 100%  

eendenveertjes • Tijk van 100% katoen,  
voorzien van soft finish • 60 x 70 cm.

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

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 

• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

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.

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

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

Producten van dons en veren kunnen prima gerecycled worden. 
Lever daarom gebruikte dekbedden en kussens gevuld met dons en veren bij ons in voor recycling.

1+1
GRATIS
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Zoals afgebeeld ledikant 180x200 cm met hoofdbordverlichting, 2 nachtkastjes en bijpassende 3-deurs 
kledingkast 180 x 220 x 74 cm (B x H x D) met kooflijst en verlichting 84 cm diep. 

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

Ledikant Bueno
• 90 x 200 cm incl. zijden van  517,-  voor  439,-
• 140 x 200 cm incl. zijden en lengtebalk  van  619,-  voor  526,-
• 160 x 200 cm incl. zijden en lengtebalk  van  634,-  voor  539,-
• 180 x 200 cm incl. zijden en lengtebalk  van  643,-  voor  547,-

Lengtematen 210/220 mogelijk tegen meerprijs
Prijzen zijn exclusief montagekosten

Kledingkast Bueno
• 2-deurs kledingkast 120 x 220 x 74 cm (B x H x D) nu  1.045,- 
 met kooflijst 84 cm diep  
• 3-deurs kledingkast 180 x 220 x 74 cm (B x H x D) nu  1.362,- 
 met kooflijst 84 cm diep  
• 4-deurs kledingkast 240 x 220 x 74 cm (B x H x D) nu  1.758,- 
 met kooflijst 84 cm diep  

Kooflijst is optioneel, verlichting tegen meerprijs

Commode Bueno
110 x 80 x 45 cm (B x H x D)  nu  559,- 

Nachtkastje Bueno
45 x 60 x 37 cm (B x H x D)  nu  236,-

Met het 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 naast de Nevada 2 uit 
verschillende types: Nevada 1, 3 en 5. De opties zijn gelijk, maar 
de deuren hebben bij iedere type een ander stijl. 

Je slaapkamer 
wordt een 
oase van rust

KLEDINGKAST 
NEVADA 2

SLAAPKAMER 
BUENO De zekerheden van 

Altijd Goed Slapen
Altijd een passende opbergruimteAltijd een passende opbergruimte

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

MIDTOWN 100  
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm
100 cm breed nu 557,-
150 cm breed nu 852,-
200 cm breed nu 1.047,-
250 cm breed nu 1.342,-
280 cm breed nu 1.501,-

MIDTOWN 110 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm
100 cm breed nu 655,-
150 cm breed nu 999,-
200 cm breed nu 1.243,-
250 cm breed nu 1.587,-
280 cm breed nu 1.795,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

De zweefdeurkast Washington heeft door het strakke design een moderne 
uitstraling. De kastromp en deuren zijn in meerdere houtkleuren leverbaar. 
De deuren zijn leverbaar in houtdecor, glas of met spiegel en kunnen in alle 
drie de opties met 2 panelen of 5 worden uitgevoerd. Het interieur van de 
kast is naar eigen wens in te delen met o.a. ladeblokken, kledinglift of LED 
interieurverlichting met bewegingsmelder. De kast is in 8 breedtematen en 
2 hoogtematen leverbaar. 

ZWEEFDEURKAST 
WASHINGTON

DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN

ZWEEFDEURKAST 
ORLANDO

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

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm
150 cm breed nu  620,-
200 cm breed nu  645,-
250 cm breed nu  781,-
300 cm breed nu  927,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

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

De zweefdeurkast Orlando is een kast die vele mogelijkheden biedt. De kast is 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen, kleuren en deuren. En door het ruime 
aanbod aan accessoires is de indeling van de kast zelf te bepalen. Onze kasten-
specialist helpt graag om de kast op maat passend te maken.

Na 1 mei niet meer leverbaar
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Ruime 
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 Veel 
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 diverse 
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Diverse 
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Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist bij jou in de buurt of kijk op onze website.

Zoals afgebeeld SPRNG boxspring vlak 180 x 200 cm inclusief gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen, hoofdbord SPRNG, ronde poot rvs 12 cm.
Nu compleet van 1.735,- voor 1.535,-. Ook verkrijgbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

BOXSPRING
SPRNG

De zekerheden van 
Altijd Goed Slapen

Altijd een scherpe prijsAltijd een scherpe prijs

 1.199,-
VLAK

140 X 200 CM

1.369,-

SPECIALE
INTRODUCTIE
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.

DE WAKKERKAMERS VAN GRONINGEN 
Ook maandagmiddag geopend en donderdag koopavond

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


