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Lente
Lenteaanbiedingen voor mazzelprijzen.
Voordeel!

boxspring 
120 x 200 cm

vanaf

Mazzel 
  prijs!

Preston boxspring Basic vlak
32 cm dikke boxsprings met Bonell-
binnenvering interieur, matras(sen) voorzien 
van pocketveren met comfortzones, 6 cm dikke 
comfortschuim topper en glad gestoffeerd,  
11 cm dik, hoofdbord. Leverbaar in 6 kleuren.

Complete set inclusief comfortschuim topper
120 x 200 cm 795,-
140 x 200 cm 895,-
160 x 200 cm 995,-
180 x 200 cm 1095,-

Meerprijs 210 lengte + 10%
795,-

Dinsdag t/m Donderdag 09.00-17.30 Vrijdag 09.00-20.00 Zaterdag 10.00-17.00 Maandag Gesloten
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Preston Royal 25
• Boxsprings 25 cm vlak, met pocketveren, voor solide basis en ondersteuning
• Boxspringpoten in diverse uitvoeringen voor een mooie look
• Glad gestoffeerd hoofdbord, 7 cm dik x 80 of 100 cm hoog, strak design
• Pocketveermatras(sen) met 7 comfortzones, voor optimale lichaam ondersteuning
• Comfortschuim topdek, comfortabele en goede ondersteuning 
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren

140 x 200 cm van 2260,- 
NU VOOR 1695,-

160 x 200 cm van 2527,- 
NU VOOR 1895,-

180 x 200 cm van 2660,- 
NU VOOR 1995,-

GRATIS draadloze Bluetooth 
afstandsbediening. 

Lente
Voordeel!

Preston Royal 
Platinum, Silver 
en Bronze

Thermogel finish®
Thermo-Gel finish® maakt de tijk 
intelligent: hij voelt minutieus 
aan wanneer én waar jij het 
onaangenaam warm hebt. Pas 
op dat moment, en precies op 
die plek, wordt de verkoelende 
werking geactiveerd.

Ook met handgrepen 
leverbaar. Meerprijs 

50,- per matras.

Hoogwaardige vol koudschuim matras met 
7 comfortzones. Heerlijk comfortabele ma-
tras met een hoge veerkracht. Kwaliteit HR 
55 en HR 60, afhankelijk van de hardheid. 
Leverbaar in soepel, stevig en extra stevig.  
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 1199,- voor 899,-

Preston Royal

Bronze
7-zone geneste pocketvering matras  met 4 
cm drukverlagende visco elastische schuim 
afdekking. 4 zijden rits. Anti-allergische tijk,
afritsbaar en voorzien van 3D verluchtings-
border. Tijk is voorzien van een Thermo-Gel® 
finish.

70/80/90 x 190/200/210 cm
van 732,- voor 549,-
140 x 190/200/210 cm
van 1132,- voor 849,-

Preston Royal

Platinum

449,-
70/80/90 x 190/ 

200/210 cm 

Mazzel 
  prijs!

Mazzel 
  prijs!

Elektrisch verstelbaar 
vanaf 2795,- 

Geneste pocketveer matras met 7 com-
fort-zones afgedekt met 4 cm veerkrachtig 
koudschuim HR55 of HR60. Nu leverbaar in 
4 hardheden (soepel, medium, stevig en ex-
tra stevig). 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 599,- voor 449,-
140 x 190/200/210 cm
van 999,- voor 749,-

Preston Royal 

Silver

vanaf

nu voor

1695,-
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Hoofdkussen Preston Latex Royal soft
Natuurrubber met dons is een heerlijk en goed
ondersteunend kussen In verschillende hardheden
Vulling: Vita Talalay® latex en 90% Europese een-
dendons Model: met schoudercontour Tijk: 100% 
katoen, wit met satijnen bies

Hoofdkussen Preston Bronze Kapok Natuur
De tijk is van 100% katoen. Met rits waardoor het 
kussen navulbaar is. Heerlijk zacht en goed onders-
teunend. Vulling: 100% Java Kapok 60 x 70 cm

Hoofdkussen Preston Double Face
Een tweezijdig hoofdkussen wat goed ade-
mend en opschudbaar is. Vulling zijde 1/ecru: 
eendenveertjes Vulling zijde 2/wit: 90% witte 
Europese eendendons/10% eendenveertjes 
Model: puntmodel Tijk: 100% katoen

Mazzel 
  prijs!

159,-

Ledikant Woodsteel
140 x 200 cm van 649,- voor  499,-
160 x 200 cm van 714,- voor  549,-
180 x 200 cm van 779,- voor  599,-
Nachtkast 2 laden
40 cm vanaf 199,- per stuk

Commode als afgebeeld:  849,-
Kast vanaf  799,-

Woodsteel 
Ledikant

Mazzel 
  prijs!

499,-

Fris lente voordeel! 

Set zoals afgebeeld:
in 180/200 cm 
excl. verlichting

1279.-

Preston Silver 4 seizoen dekbed 
Tijk: 100% katoen NM70
Vulling: 90% eendendons en 10% veertjes
Nederlands produkt! Met 5 jaar garantie
Nomite label = geen huisstofmijt

140 x 200 van 238,- nu 159,-
140 x 220 van 283,- nu 189,-
200 x 200 van 399,- nu 269,-
240 x 200 van 443,- nu 299,-
240 x 220 van 487,- nu 329,-

Preston wollen 4 seizoenen dekbed
Tijk: 100% katoen-Satijn 
Vulling: Zuiver scheerwol Vulgewicht: 250/450 grm2

140 x 200 van 190,- nu 149,95
140 x 220 van 229,- nu 159,95
200 x 200 van 309,- nu 209,95
240 x 200 van 419,- nu 249,95
240 x 220 van 459,- nu 279,95

119,-
175,-

Mazzel   prijs!

65,-86,-

 Mazzel 
  prijs!

29,-
Mazzel 
  prijs!

43,50,-

149,95

Mazzel   prijs!

vanaf

vanaf

Woodsteel Ledikant 
140 x 200 cm

vanaf



6 | Slaapt een stuk beter.
| 7 

Murano
kast

Mazzel 
   prijs!

542,-
Preston Murano 

113/200

* kastprijzen excl. montage

Zoals afgebeeld: 
3-deurs kast met vulkaan grijze spiegel 
en verlichting
300 x 240 cm 1602,-*

Zoals afgebeeld: 
3-deurs kast in truffel 
eiken met antraciet 
glas en verlichting 
300 x 240 cm 1789,-*

Zoals afgebeeld: 
2-deurs kast 
225 x 222 cm 765,-*

Zoals afgebeeld: 
2-deurs antraciet kast met 1 spiegeldeur 
en verlichting
200 x 240 cm 1002,-*

Zoals afgebeeld:
Nachtkasten 
al leverbaar 
vanaf 203,-

(2-laden nacht-
kast 40 cm)

Ons Preston kast- en bijmeubel programma Murano heeft nagenoeg alles wat ú zoekt aan opbergmogelijkheden. Dit is eigenlijk te 
uitgebreid om op te noemen. Zweefdeurkasten leverbaar van 113 cm breed t/m 400 cm breed. Kast hoogte kan variëren: 200, 222 en 240 
cm. Diepte afhankelijk van de breedte maat: 49 of 68 cm. Kleuren: te veel om op te noemen, maar ook te combineren.  
Laat u voorlichten door onze specialisten en neem de maten mee. Uiteraard zijn bijpassende nachtkasten en commodes leverbaar.

*

668,-
Mazzel 
   prijs!

641,-

 Mazzel 
  prijs!

Afmetingen Murano:

H
oo

gt
e 

in
 c

m

Breedte in cm

Zoals afgebeeld:
romp in de maat 336 /240
in de kleur dekor sephia met
deuren in dekor sand en
grepen in dekor sephia 1134,-*

(excl. passe-partout en
power led verlichting,
meerprijs 743,-)

200

222

240

2-deurs
113

2-deurs
150

2-deurs
167

2-deurs
188

2-deurs
200

2-deurs
225

3-deurs
249

3-deurs
280

3-deurs
298

3-deurs
336

4-deurs
373

4-deurs
400

vanaf

vanaf

vanaf
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  2e
matras 
 gratis

795,-
70/80/90 x 190/

200/210 cm 

Mazzel 
  prijs!

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen, 
alsmede drukfouten voorbehoud-

en. Kleuren kunnen afwijken. Acties 
gelden niet in combinatie met 

andere aanbiedingen. Geldig tot 4 
weken na verspreiding.

Preston All-Season matras
Veel goede product eigenschappen hebben we
samengevoegd in onze Preston All-Season matras.

•   Pocketveren met 7 comfortzones welke aan beide zijden zijn afgedekt met 
hoogwaardig en veerkrachtig koudschuim met een hoog soortelijk gewicht.

•  De All-Season tijk zorgt voor een instant cooling effect op de huid. U valt sneller 
in slaap en kunt genieten van een kwalitatieve nachtrust. De onderzijde van de 
matras is gemaakt in een normale stof waardoor de matras geschikt is voor alle 
seizoenen.

•  De tijk is doorgestikt met een dunne comfortabele laag noppenschuim voor 
extra comfort en een zacht gevoel.

•  4 handgrepen voor makkelijk draaien en keren van de matras.
• Matras is leverbaar in een soepel of stevig ligcomfort.

vanaf

Dinsdag t/m Donderdag 09.00-17.30 Vrijdag 09.00-20.00 Zaterdag 10.00-17.00 Maandag Gesloten


