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WinterDeals

Zoals afgebeeld Grandeur 1200 vlak 180 x 200 cm inclusief koudschuim matras Fresia,  
hoofdbord Dover, stiletto poot zwart 15 cm. Nu compleet voor 1.989,-

BOXSPRING
GRANDEUR 1200

KLEDINGKAST 
MARLEY

4-SEIZOENEN SYNTHETISCH 
DEKBED SERING
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SYNTHETISCH 
HOOFDKUSSEN LILY

2 stuks!PAGINA5

Pak jezelf in met een  
Altijd Goed Slapen dekbed!

Ben jij klaar  
voor de kou?

139,-
140 X 200 CM

50,-
55,-169,-

1.629,-
VLAK

140 X 200 CM

VANAF

457,-
50 X 216 CM

(B X H)

VANAF

139,-
140 X 200 CM

169,-
OP
=
OP

SleepWorld Groningen



HOOG/LAAG BOXSPRING 
GRANDEUR COMFORTE

Grandeur Comforte hoog/laag boxspring heeft standaard  
een anti-trendelenburg functie en is uitrijbaar. Leverbaar in  
de breedtematen 80, 90, 100, 120, 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. Nu compleet voor 7.169,-

met handige 
hoog/laag stand!

Lekker slapen 
voor nu en voor later

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 2.689,-. Hocker 255,- per stuk.

BOXSPRING
GRANDEUR 2000

5.859,-
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

160 X 200 CM

 
VANAF

1.589,-
VLAK

140 X 200 CM

 
VANAF



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,-

BOXSPRING
GRANDEUR 2500

De zekerheden van 
Altijd Goed Slapen

Altijd goed en persoonlijk advies!Altijd goed en persoonlijk advies!

BOXSPRING
GRANDEUR 2000

BOXSPRING
GRANDEUR 2500

BOXSPRING
GRANDEUR 3000

 
Hoogte boxspring

 

 
Hoogte boxspring

 

 
Hoogte boxspring

 

 
Hoogte boxspring

 

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

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,-

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,-

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. 

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,-

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 1200

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

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,-
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1.589,-
VLAK 

140 X 200 CM

VANAF

1.789,-
VLAK 

140 X 200 CM

VANAF

1.849,-
VLAK 

140 X 200 CM

VANAF

1.629,-
VLAK 

140 X 200 CM

VANAF

1.789,-
VLAK

140 X 200 CM

 
VANAF



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

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 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

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

UITGERUST 
WAKKER WORDEN! 

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

POCKETVERING
MATRAS DAHLIA

• Pocketveringmatras • 7-zone pocketvering interieur
• Afgedekt met 2,5 cm High Density polyetherschuim SG40
• Tijk is voorzien van gerecycleerde Everline® dubbeldoek, 

doorstikt met 200 gram antiallergische watten en comfortschuim
• 21,5 cm hoog • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort 

• Leverbaar in alle gangbare lengte- en breedtematen

De zekerheden van 
Altijd Goed Slapen

Altijd een warm hart voor het milieuAltijd een warm hart voor het milieu
Afgedankte matrassen worden duurzaam gerecycled  
zodat materialen die vrijkomen hergebruikt worden.

369,-
90 X 200 CM

479,-
90 X 200 CM

399,-
90 X 200 CM

629,-
90 X 200 CM

299,-
90 X 200 CM

359,-

NIEUW!
MATRASTIJK VAN 
VERANTWOORD 

GERECYCLED 
MATERIAAL



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

ENKEL 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 199,-

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

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.

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% veren 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    

• Leverbaar in soft of medium ligcomfort  
• Twee hoogtematen: 12 en 14 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 

27,50 per stuk

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.

Ben jij klaar  
voor de kou?
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 • Ook in 
enkele uitvoering leverbaar vanaf 89,-

Voorzien van 
Bodycontour 

stiksel

 Heerlijk
zacht

Vulling van 3D 
Polar Soft® 

Goed 
ventilerend

*Vraag naar de voorwaarden.

Luxe geurset t.w.v. € 90,- 
cadeau* bij aankoop van:
2 x Silvana hoofdkussen (Support , Support Royale of Comfort)
Of 1x tweepersoons dekbed uit de Royale of Comfort serie
Of 2x eenpersoons dekbed uit de Royale of Comfort serie

159,-
140 X 200 CM

139,-
140 X 200 CM

299,-
140 X 200 CM

75,-
90,-

2 
stuks

139,-
140 X 200 CM

169,-
OP
=
OP

75,-
PER STUK 50,-

55,-
2 

stuks



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

Slaapkamer Marley is verkrijgbaar in 
drie verschillende kleuren: wit, kiezelgrijs en grafiet. 

Ledikant Marley
• 140 x 200 cm nu  644,-
• 160 x 200 cm nu  655,-
• 180 x 200 cm nu   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) nu 457,- 
• 2-deurs draaideurkast 100 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 709,- 
• 3-deurs draaideurkast 150 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 963,- 
• 4-deurs draaideurkast 200 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 1.085,- 
• 5-deurs draaideurkast 250 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 1.301,-  
• 6-deurs draaideurkast 300 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 1.515,-  
• 7-deurs draaideurkast 350 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 1.902,- 
• 8-deurs draaideurkast 400 x 216 x 58 cm (B x H x D) nu 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,-

SLAAPKAMER MARLEY

*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 DEELBAAR 
LEDIKANT BOSTON

Zoals afgebeeld zwenkbaar ledikant 180 x 200 cm, witte uitvoering, 
incl. hoofdbord, voeteneinde en zwenkwieltjes 1.188,- excl. bedbodems, matrassen en nachtkastjes.

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
•  Niet uitzwenkbaar ledikant is ook verkrijgbaar in lengtemaat 220 cm  
 tegen meerprijs
•  Lengte 210 cm tegen meerprijs
•  Kleuren wit, ruw eiken en truffel eiken

Vast ledikant
   90 x 200 cm  nu 437,-
100 x 200 cm  nu 455,-
120 x 200 cm  nu 471,-
140 x 200 cm  nu 538,-
160 x 200 cm  nu 563,-
180 x 200 cm  nu  588,-

Uitzwenkbaar
160 x 200 cm  nu 1.161,-
180 x 200 cm  nu  1.188,-

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

Nachtkastje met 3 lades
50 x 52 x 36 cm
223,- per stuk

1.899,-
180 X 200 CM

LEDIKANT COMPLEET*

2.205,-  

437,-
90 X 200 CM

LEDIKANT 
VANAF



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
• 1 hoogglanskleur
• 2 interieurkleuren
• 7 greep uitvoeringen

MIDTOWN 100  
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm
100 cm breed nu 649,-
150 cm breed nu 993,-
200 cm breed nu 1.220,-
250 cm breed nu 1.564,-
280 cm breed nu 1.881,-

  

DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN

ZWEEFDEURKAST 
ORLANDO

De zweefdeurkast Orlando kun je geheel in je eigen stijl 
samenstellen. Je hebt keuze uit 7 matte kleuren en  
5 glaskleuren. Je kunt kiezen uit wel of geen passe- 
partout, een spiegel en een zilverkleurige greeplijst. 
Door een ruim aanbod aan accessoires is de indeling van 
de kast zelf te bepalen. Ingebouwde verlichting hoort 
bijvoorbeeld tot één van de opties. Daarnaast zijn er veel 
overige accessoires om toe te voegen voor de inrichting 
van je kast.

Zweefdeurkast Orlando is verkrijgbaar in 4 verschillende 
breedtematen: 150, 200, 250 en 300 cm. Onze kastenspecialist 
helpt graag om de kast op maat passend te maken.

Kom langs in onze winkel of kijk op onze website. 

Zoals afgebeeld: zweefdeurkast Orlando 300 x 217 cm (B x H), 
met glazen front in de kleur kiezelgrijs, met passe-partout en 
inclusief greeplijst nu 1.487-

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. 
Vraag in de winkel naar de actie voorwaarden.

680,-
150 X 217 CM 

(B X H)

649,-
100 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF
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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 1.571,-. Ook verkrijgbaar in elektrisch verstelbare uitvoering, meerprijs 1240,- (180 x 200 cm). 

BOXSPRING
SPRNG

Luxe geurset t.w.v. € 90,- 
cadeau* bij aankoop van:
2 x Silvana hoofdkussen (Support , Support Royale of Comfort)
Of 1x tweepersoons dekbed uit de Royale of Comfort serie
Of 2x eenpersoons dekbed uit de Royale of Comfort serie

*Vraag naar de voorwaarden.

 1.199,-
VLAK

140 X 200 CM

1.369,-
WINTER
DEAL!

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




