Kijk ook eens op onze website:

niet keerbaar

Dikte 24 cm

vanaf

995,-

Preston Royal Platinum
7-zone geneste pocketvering matras
met 4 cm drukverlagende visco elastische schuim
afdekking. 4 zijden rits. Anti-allergische tijk,
afritsbaar en voorzien van 3D verluchtingsborder.
Tijk is voorzien van een Thermo-Gel® finish.
70/80/90 x 190/200/210 cm
van 799,- voor 599,140 x 190/200/210 cm
van 1132,- voor 849,-

nu ook met
handgrepen leverbaar
meerprijs
50,- per matras

www.prestonslaapcomfort.nl

vanaf 780,-

695,-

Preston ledikant Bernhard
Een mooi houten ledikant leverbaar in de maat 120-200
en leverbaar in alle maten van 90 tot 180 cm breed.
Hierdoor heeft u een heerlijk en ruim 1 persoons ledikant.
Bijpassende nachtkasten 40 of 50 cm breed evenals
linnenkast in draaideur uitvoering of schuifdeur en
commodes leverbaar.
Bernhard is Nederlands vakmanschap.
Voorbeeld:
Ledikant model Bernhard maat 120x200
normaal 780,- nu 695,-

Bernhard
(excl. nachtkastjes)

Verkrijgbaar
in meerdere
kleuren

bi-elastische
stretch tijk

royal

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Geldig tot 4 weken na verspreiding.

Tit
anium

Preston Titanium Hybrid:
• Interactieve hoog-laag pocketveren met 7 comfortzones, 2 hardheden
• Afgedekt met 4 cm Pulse® latex voor extra comfort
• Extra zachte comfort toplaag van 2 cm Flofom®
• Bi-elastische stretch tijk, afritsbaar en wasbaar en onderzijde
voorzien van 3D klimaatvezel
80/90 x 200/210 cm nu 995,-

Thermo-Gel finish

Dikte 24 cm

comfort
slapen
Noa

preston dreamcollectie®

vanaf 2179,-

I 495,-

4 zijden rits

Burchtplein 82, 4873 BN Etten-Leur, 076-5441414

(naast de Rabobank)

Kijk ook eens op onze website: www.altijdlekkerslapen.nl

Comfort ledikant Noa
Een deelbaar ledikant met een comfort in- en uitstaphoogte met een strak design. Leverbaar in 3 kleuren.
Uiteraard zijn er ook bijpassende linnenkasten en commodes leverbaar. Door het deelbare ledikant kunt u makkelijk
schoonmaken onder het bed maar ook uw matrassen makkelijk opmaken.
De compleet geprijsde bedset bestaat uit: 1 deelbaar ledikant met achterwand en 2 nachtkasten 40 cm breed (op poten)
met achterwanden.
160 x 200 cm van 2179,- nu 1495,- 180 x 200 cm van 2279,- nu 1595,-

Brandon
preston dreamcollectie®

Wi||emijn

Maand Aanbieding!

daarom
preston comfort bedden
Met de comfortbedden van Preston kiest u voor
meer energie overdag. Maar ook voor tal van slimme
en praktische extra’s zoals een makkelijke instap,
eventueel elektrisch verstelbare rug- en voetsteun. Dit
zonder in te hoeven leveren op stijl en voorgeving. Er
zijn namelijk zoveel ontwerpen dat er altijd wel een
comfortbed is dat past bij uw smaak. En dankzij een
persoonlijk advies van uw Preston dealer weet u zeker
dat u altijd de juiste keuze zult maken.

Verkrijgbaar in
meerdere
kleuren

Met deze hoog-laag lattenbodem wordt uw vertrouwde bed, zonder optische
veranderingen, een volledig functioneel verpleegbed.
Deze bodem is te plaatsen in het comfort ledikant Willemijn maar ook in nagenoeg
elk ander comforthoogte ledikant.
Met deze oplossing verandert er op het oog niets, behalve dat uw verplegende/verzorgende een juiste werkhoogte kan instellen.
Uiteraard kunt u ook het rugdeel en het voetendeel met knieholte ondersteuning
afzonderlijk elektrisch verstellen.
Meerprijs voor gelijktijdige aanschaf met bedset Willemijn 1000,Losse verkoopprijs hoog/laag lattenbodem
80 of 90/200 cm van 1495,- VOOR 1295,Pootset als afgebeeld leverbaar 1-persoons voor 49,Willemijn Maand aanbieding!
Complete set bestaande uit:
• Comfort ledikant in diverse kleuren leverbaar
• Bijpassende nachtkast met 3 laden
• Volledig elektrisch verstelbare bodem met comfort
instelling en nekcorrectie en ook met knieholte
ondersteuning voor heerlijk liggen en ook zitten.
• Matras met 7 zone’s en volledig afritsbare en
wasbare hoes.
Nu van 1276,- voor 995,-

vanaf 1560,-

I 395,-

(excl. nachtkastjes) vanaf 395,-

Preston ledikant Brandon
Het deelbare houten ledikant Brandon kenmerkt zich door comfort. Het bed heeft
een comfortabele slaaphoogte voor een gemakkelijke in- en uitstap en is gemakkelijk
bij het opmaken en schoonmaken. Het deelbare ledikant, voorzien van stalen frame
is leverbaar in breedtematen 160 en 180 cm en lengtematen van 200 tot 220 cm.
Bed Brandon is optioneel ook zo te bestellen dat er later 2 aparte ledikanten van gemaakt
kunnen worden. Het bed is in blank eiken en in diverse kleuren verkrijgbaar.
Ook leverbaar bijpassende nachtkastjes, linnenkast en commode.
Brandon is Nederlands vakmanschap.
Deelbaar ledikant 140 x 200 cm van 1560,- voor 1395,- 160 x 200 cm van 1660,- voor 1495,180 x 200 cm van 1760,- voor 1595,-

Blank eiken

1276,-

995,(excl. bedlift)

Willemijn Zorgbed aanbieding!
Complete set zie maandaanbieding,
maar nu met extra optie:
• Volledig elektrisch verstelbaar frame om bodem
en matras in elke hoogte positie te krijgen
waardoor hulp makkelijker geboden kan worden.
Meerprijs op de maandaanbieding 1000,-

