Sleepworld Groningen
ZOMERDEKBED AZURI

SYNTHETISCH
HOOFDKUSSEN LILY

50,-
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49,140 X 200 CM
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2 stuks!

DRAAIDEURKAST
MIDTOWN
VANAF

557,100 X 197 CM
(B X H)
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ZOMERDEALS
BOXSPRING
GRANDEUR 2000

VANAF

1.589,- 15%
VLAK
140 X 200 CM

KORTING OP
HOOFDKUSSENS
EN DEKBEDDEN

van Altijd Goed Slapen bij
aankoop van een complete
Grandeur boxspring

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 2.689,-. Hocker 255,- per stuk.

VANAF

1.629,- 15%
VLAK
140 X 200 CM

KORTING OP
HOOFDKUSSENS
EN DEKBEDDEN

van Altijd Goed Slapen bij
aankoop van een complete
Grandeur boxspring

BOXSPRING
GRANDEUR 1200

Zoals afgebeeld Grandeur 1200 vlak 180 x 200 cm inclusief koudschuim matrassen Fresia,
hoofdbord Lille, contempo poot beuk 18 cm. Nu compleet voor 2.059,-

VANAF

BOXSPRING
GRANDEUR 1200
Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		
nu		1.629,nu		1.699,160 x 200 cm		
180 x 200 cm
nu		1.799,Elektrisch verstelbaar meerprijs
1.400,-

BOXSPRING
GRANDEUR 2500
Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		
1.789,nu
160 x 200 cm		
nu
1.839,180 x 200 cm		
nu
1.939,Elektrisch verstelbaar meerprijs
1.400,-

VANAF

1.629,-

1.589,-

VLAK
140 X 200 CM

VLAK
140 X 200 CM

Hoogte boxspring

12 cm

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 2.849,-

BOXSPRING
GRANDEUR 2000
Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm			
nu 1.589,160 x 200 cm			
nu 1.639,180 x 200 cm
nu 1.739,Elektrisch verstelbaar meerprijs		 1.400,-

Hoogte boxspring

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 2.689,-. Hocker 255,- per stuk.

VANAF

VANAF

1.789,-

1.849,-

VLAK
140 X 200 CM

VLAK
140 X 200 CM

Hoogte boxspring

25 cm

Zoals afgebeeld Grandeur 2500 elektrisch
verstelbaar 180 x 200 cm inclusief gestoffeerde
matrassen Iris en topdekmatras polyether,
hoofbord Nice, blokpoot eik naturel 12 cm.
Nu compleet voor 4.299,-

BOXSPRING
GRANDEUR 3000
Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm		
nu
1.849,160 x 200 cm		
nu
1.899,180 x 200 cm		
nu
1.999,Elektrisch verstelbaar meerprijs
1.400,-

20 cm

Hoogte boxspring

30 cm

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 4.245,-

BOXSPRING
GRANDEUR 2500

VANAF

1.789,- 15%
VLAK
140 X 200 CM

KORTING OP
HOOFDKUSSENS
EN DEKBEDDEN

van Altijd Goed Slapen bij
aankoop van een complete
Grandeur boxspring

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 2.194,-

HOE

COOL

IS DIT...

Topper
upgrade!
Sence Ice tijk cadeau
bij aankoop van een
Altijd Goed Slapen
topper! Zodat je topper
lekker verkoelend
aanvoelt deze zomer!
Sence Ice koelt niet
alleen af maar voelt
koel aan en zorgt voor
een direct verkoelend
effect. Ervaar het zelf
in onze winkel.

ZOMER
DEAL!
VANAF

329,140 X 200 CM

UITGERUST
WAKKER WORDEN!

ZOMER
DEAL!

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET
Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

• Pocketvering matras • 7-zone pocketvering interieur
• Afgedekt met koudschuim • 21 cm hoog
• Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort

399,-

289,90 X 200 CM

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

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen

ieu
il
m
et
h
r
oo
v
t
r
a
h
m
r
a
w
Altijd een

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

369,-

629,-

90 X 200 CM

90 X 200 CM

KOUDSCHUIM MATRAS
FRESIA

KOUDSCHUIM MATRAS
FLEUR

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

• 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

VANAF

479,-

173,-

90 X 200 CM

VLAK

POCKETVERING MATRAS
CAMELIA

LATTENBODEM PRIMO MOVE ROYAL

• 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

Vlak (zoals afgebeeld) nu 173,Elektrisch verstelbaar nu 563,-

28 latten

Tegen een meerprijs verkrijgbaar in de lengtematen 210 en 220 cm en
in de breedtematen 70, 80 en 90 (120 cm ook mogelijk bij vlakke variant).
Prijzen exclusief poten

Met gevoel
ontworpen,
met zorg
gemaakt

SCHERP
GEPRIJSDE
KUSSENS EN
DEKBEDDEN!

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.

Goed
wasbaar

Lekker koel
in de zomer

Valt soepel

Ideaal voor
mensen met
allergie

49,-

ZOMERDEKBED
AZURI

140 X 200 CM

Ons dekbed Azuri is ideaal voor de
slapers die het snel te warm hebben.
Het dekbed is 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.

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen
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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.

89,-

125,-

140 x 200 CM

140 x 200 CM

285,140 x 200 CM

ENKEL SYNTHETISCH
DEKBED SERING

ENKEL DONZEN
DEKBED ALEXIA

4-SEIZOENEN DONZEN
DEKBED AMALIA

• 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 169,-

• 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,-

• 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

2

50,-

2

stuks

75,-

45,-

PER STUK

90,-

stuks

75,-

SYNTHETISCH
HOOFDKUSSEN LILY

NATUURLATEX
HOOFDKUSSEN MAURITS

EUROPEES DONS
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 • Wasbaar op 60°C • 800 gram
25,- per stuk

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
• Leverbaar in soft of medium ligcomfort
• 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% veren vulling • 60 x 70 cm
45,- per stuk

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

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

NIEUW
LEDIKANT COMPLEET*

2.205,-

1.899,180 X 200 CM

*Ledikantset Marley bestaande uit ledikant Marley 180 x 200 cm, 2x nachtkastjes Marley 50 x 57 x 36 cm,
2x lattenbodems ABS1000 90 x 200 cm vlak en 2x pocketvering matrassen Margriet 90 x 200 cm.

SLAAPKAMER MARLEY
Slaapkamer Marley is verkrijgbaar in
drie verschillende kleuren: wit, kiezelgrijs en grafiet.
Ledikant Marley
• 140 x 200 cm
• 160 x 200 cm
• 180 x 200 cm

nu
nu
nu

644,655,669,-

Lengtematen 210/220 mogelijk tegen meerprijs
Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Kledingkast Marley
• 1-deurs draaideurkast 50 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 2-deurs draaideurkast 100 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 3-deurs draaideurkast 150 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 4-deurs draaideurkast 200 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 5-deurs draaideurkast 250 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 6-deurs draaideurkast 300 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 7-deurs draaideurkast 350 x 216 x 58 cm (B x H x D)
• 8-deurs draaideurkast 400 x 216 x 58 cm (B x H x D)

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

457,709,963,1.085,1.301,1.515,1.902,2.102,-

Commode Marley
• 4 laden 47 x 86 x 42 cm (B x H x D) nu 428,• 4 laden 75 x 86 x 42 cm (B x H x D) nu 545,• 8 laden 93 x 86 x 42 cm (B x H x D) nu 734,Nachtkastje Marley
• 3 laden 50 x 57 x 36 cm (B x H x D) nu 196,-

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

LEDIKANT VANAF

597,-

SLAAPKAMER CONCEPT ME
De naam zegt het al, Concept Me, een concept dat geheel
naar eigen wens en stijl samengesteld kan worden.
Kies voor een donkere uitvoering of ga juist voor rustig
neutraal. Wil je staande nachtkastjes of zwevend?
Alles is mogelijk, zo ook een bijpassende kledingkast.

90/100/120
X 190/200 CM

Ledikant Concept Me 500
• 90/100/120 x 190/200 cm
nu 597,• 140/160/180/200 x 190/200 cm nu 643,Hoofdbord mogelijk tegen meerprijs
Lengtematen 210/220 mogelijk tegen meerprijs
Prijzen zijn exclusief montagekosten

Commode Concept Me
• 4 laden 50 x 79 x 42 cm (B x H x D)
• 3 laden 80 x 79 x 42 cm (B x H x D)
• 3 laden 100 x 79 x 42 cm (B x H x D)
• 4 laden 100 x 79 x 42 cm (B x H x D)
• 5 laden 100 x 79 x 42 cm (B x H x D)
• 3 laden 120 x 79 x 42 cm (B x H x D)

nu
nu
nu
nu
nu
nu

Nachtkastje Concept Me
• 2 laden 40 x 41 x 42 cm (B x H x D)
• 3 laden 40 x 53 x 42 cm (B x H x D)

nu 223,nu 274,-

382,412,454,495,603,614,-

Ruime
keuze
fronten

VANAF

680,-

diverse
breedtes

150 X 217 CM
(B X H)

Veel
accessoires
Diverse
kleuren

ZWEEFDEURKAST
ORLANDO
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 kastenspecialist helpt graag om de kast op
maat passend te maken.

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)
• 1 front
• 7 kleuren
• 1 spiegel
• 5 glaskleuren
• Greeplijst zilver kleur

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm
150 cm breed
nu
680,200 cm breed
nu
706,250 cm breed
nu
856,300 cm breed
nu 1.018,Prijzen zijn exclusief montagekosten

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen
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DRAAIDEURKAST
MIDTOWN

VANAF

557,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
1 hoogglanskleur
2 interieurkleuren
7 greep uitvoeringen

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

100 X 197 CM
(B X H)

Prijzen zijn exclusief montagekosten

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

1.369,-

ZOMER
DEAL!

1.199,VLAK
140 X 200 CM

BOXSPRING
SPRNG
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.

De zekerheden van
Altijd Goed Slapen
Altijd een scherpe prijs

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

DE WAKKERKAMERS VAN GRONINGEN
Ook maandagmiddag geopend en donderdag koopavond

MODEL EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 2022/02. Aanbiedingen geldig tot 4 weken na verspreiding
en op=op. 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.

