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Cool Silky zomerdekbed

SALE

Het natuurlijk koele zomerdekbed
Cool Silky is ideaal voor de
zomernachten. Cool Silky is gevuld
met puur natuurlijke moerbei zijde,
in een zeer lichte uitvoering.
De moerbei zijde geeft precies de
juiste isolatie met een uitstekende
vochtopname.
Cool Silky dekbedden hebben een
extra koele, natuurlijke tijkstof
van 100% Percal-katoen, volledig
doorgestikt waardoor de vulling
altijd op zijn plaats blijft.

EXTRA

KOEL
DEKBED

69,-

39.95

140x200cm
140x220cm
200x200cm
200x220cm
240x200cm
240x220cm

69,79,105,120,125,140,-

39,95
49,95
59,95
64,95
79,95
89,95

35,-

Kapok hoofdkussen

19.95

Kapok kussens
zijn 100% katoen,
zowel de vulling als
de tijkstof zijn gemaakt van
dit uitermate koele materiaal,
puur natuurlijk!

EXTRA

KOEL
KUSSEN

Hoogwaardige, ondersteunende
afdeklagen en ultra elastische
bekledingstof, ijzersterke
pocketverenkern, een totaal pakket
gewaardeerd met maar liefst 2x het
predikaat ‘Beste Koop’!
Niet voor niets, bekroond en
gelauwerd… Uitstekend ligcomfort
en nu ook voor sensationele prijzen!

2x

Wilt u echt goed slapen?
Uitgerust wakker worden?
Dan kiest u de Dreamer
pocketveringsmatras.

be

d!

Dreamer matras
kroon

359,-

199

70x200cm
80x190cm
80x200cm
90x200cm

359,359,369,389,-

189,199,209,229,-

120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

549,589,659,719,-

319,349,379,429,-

in alle maten leverbaar ook in 210cm en 220 cm lengte
uitvoering FIRM voor stevig ligcomfort +10.-

SKYLINE
BOXSPRING
NU MET 500.VOORDEEL!
Skyline Collection
unieke stikwijze +
gecapitonneerd
meerprijs 99,-

Complete Skyline boxspring bestaande
uit: hoofdbord, pocketveerboxsprings
inclusief potenset, 2 meegestoffeerde 7
comfortzone pocketveringmatrassen en
comfortabele oplegmatras in HR 3D breeze

1999,-

1499

NU

500.-
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VOORDEEL

u a lit

extra hoge
boxspring

ook in 210 en 220cm lengte verkrijgbaar
bijpassende hocker vanaf 179,elektrische uitvoering vanaf 2399,meerprijs 30cm extra hoge boxsprings 199,-

140x200cm
160x200cm
180x200cm
180x210cm

1999,2099,2198,2297,-

1499,1599,1699,1799,-

De Skyline collectie wordt in Nederland vervaardigd van
de beste stoffen en materialen, de kwaliteit en afwerking
zijn van het hoogste niveau.
Boxsprings van Skyline collection bieden u de mogelijkheid
uw boxspring geheel naar eigen wens samen te stellen.
Stapsgewijs helpen we u graag door de opbouw van
boxspring tot hoofdbord, van matras tot oplegmatras.

700.VOORDEEL

remiu

m

RADIOGRAFISCHE
AFSTANDSBEDIENING
EN UNIEKE ANTI-SLIP

p

GRATIS!

TOT

oplegmatras
met split

y

q

u a lit

volledig elektrisch
verstelbaar

unieke stikwijze
meerprijs 99,-

draadloze
afstandsbediening

3099,-

2399
160x200cm 3199,- 2499,180x200cm 3298,- 2599,180x210cm 3397,- 2699,-

Delhi

UNIEK
zwevende
box elektrisch

Atlanta
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to p p e r
voordeel !
Verhoogt uw slaapcomfort
Gemakkelijk op te maken
2 matrassen 1 geheel

215

koudschuim

ex

129
stevig comfort

tr a

v e n t il e r e n

d

Uitermate veerkrachtige
oplegmatras egaliseert en
verbetert uw slaapcomfort.
De duurzame koudschuim
kern is uitermate comfortabel
en prettig geventileerd.
De bekledingsstof is
afneembaar en wasbaar.
70x200cm
80x200cm
80x210cm
80x220cm
90x200cm
90x210cm
90x220cm
140x200cm

Keuze uit koudschuim,
traagschuim en latex!

8 cm
dik

129,129,139,149,139,149,159,229,-

215,215,245,265,225,255,275,395,-

140x210cm
140x220cm
160x200cm
160x210cm
160x220cm
180x200cm
180x210cm
180x220cm

435,465,415,465,495,435,485,535,-

249,269,249,269,289,269,289,299,-

80x200cm
normaal 245,-

latex

159

90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Natuur rubber
puur natuurlijk

255,445,465,495,-

169,279,299,329,-

80x200cm
normaal 255,-

traagschuim

169

Drukverlagend
Ontwikkeld door NASA

Comfortabel zacht
100% jersey katoen

DIAMOND

90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

265,465,485,515,-

179,299,319,349,-

ook verkrijgbaar
voor matrassen!

Molton oplegmatras

Speciaal ontwikkeld voor oplegmatrassen tot 10cm!
100% jersey katoen, houdt uw oplegmatras schoon
en fris. Altijd perfect passend om oplegmatrassen
van 200cm en 210cm lang.

Beddinghouse MultiFit moltons zijn zacht geruwd en hebben een
beschermende en vocht absorberende werking. Rondom voorzien van
elastiek. Gemaakt van 80% hoogwaardig katoen en 20% polyester.

80/90x200/210cm
normaal 19,95

14.

95

ook verkrijgbaar
voor matrassen!
120x200/210cm* 24,95
140x200/210cm 24,95
160x200/210cm 27,95
180x200/210cm 34,95

*in wit en ecru

Hoeslaken oplegmatras

19,95
21,95
24,95
29,95

19,95

17.95

70/80x200/220cm
90/100x200/220cm
100x200/220cm
120x200/220cm
140/160x200/220cm
180x200/220cm
200x200/220cm

19,95
24,95
29,95
34,95
39,95
44,95
49,95

17,95
19,95
23,95
27,95
32,95
35,95
39,95

Ambassador
PURE LUXURY

7 NU 8

30%
HYBRIDE

4 CM

HR FOAM

450
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FIRM
JAAR
HOOG
MEDIUM
COMFORT COMFORT GARANTIE LAAG VEER

VOORDEEL

Waarom kiest u voor een
Ambassador Premium Matras?
Natuurlijk slapen met wol en
katoenen afdeklagen
Comfort hybride HR-schuim
supportlaag van maar liefst 4cm
aan beide zijden

A
mbassador
bassador
Ambassador Premium Matras

De Ambassador matras is een matras om van te houden.
Een ongeëvenaard luxe matras met een comfort welke u
alleen aantreft bij de meest prestigieuze hotels die hun
gasten het allerbeste willen bieden, zonder compromis.

Flexibele drukverdeler op de
verenkern

NIEUW!

Luxe damast geweven
bekledingsstof

Het geheim van de Ambassador? De combinatie van
unieke pocketinterieur met hoog-laag veren, perfecte
afwerking en de meest luxe materialen. Deze matras
biedt u de verfijnde ondersteuning die zorgt voor een
weldadige nachtrust.

PURE LUXURY
E LUXURY
4
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FIRM
JAAR
HOOG
MEDIUM
COMFORT COMFORT GARANTIE LAAG VEER

De elektro thermisch geharde pocketveren bieden een
jarenlange ondersteuning, jaar in, jaar uit puur slaapplezier.
Door de combinatie van geneste pocketveren met hoog-laag
veren en de proactieve HR afdeklagen zijn de matrassen
geschikt voor elk type mens, kort of lang, tenger of volslank,
met elk gewicht.
Voor iedereen een Ambassador matras! Wilt u echter
geen aparte matrassen dan kunnen de matrassen worden
uitgevoerd met een koppelrits met overslag. De luxe damast
geweven bekledingsstof is blind genopt d.w.z. dat de
welvingen in de stof aangenaam en niet voelbaar aansluiten.

HAND
GREPEN

TOTALE
HOOGTE

Uitstekende ventilatie door
open pocketinterieur
7 comfortzones met schouder
en heup ondersteuning
Pocketveren met geneste
hoog-laag veer + staalband
Ambachtelijk genopt, geheel
onzichtbaar verwerkt
4 horizontale handgrepen

FIRM
JAAR
HOOG
MEDIUM
COMFORT COMFORT GARANTIE LAAG VEER

Ventilatieroosters in de border
In medium en stevig comfort

4 horizontale
handgrepen

70x200cm
80x200cm
80x210cm
80x220cm
90x200cm

699,715,787,858,725,90x210cm 798,90x220cm
870,100x200cm 845,120x200cm 975,koppelrits +99,-

Oko tex 100 gecertificeerd
5 jaar garantie*

479,499,525,575,529,579,629,599,699,-

140x200cm
140x210cm
140x220cm
160x200cm
160x210cm

160x220cm

180x200cm
180x210cm
180x220cm

1095,1205,1314,1225,1348,1470,1345,1480,1614,-

799,879,959,899,989,1079,999,1099,1199,-

*vraag naar de voorwaarden

Aruba
comfortledikant
Aruba is stijlvol modern, robuust,
maar met een zeer verfijnde afwerking.
Voorzien van verstelbare
bodemdragers, hiermee kunnen
we de hoogte van uw matras naar
uw wens instellen. De ledikanten zijn
van de hoogste kwaliteit en de mooiste
afwerking.
Puur Hollandse kwaliteit, daar mogen we
trots op zijn! De nachtkastjes zijn voorzien
van metalen gelijders en zijn zelfsluitend.
Bij de nachtkastjes heeft u keuze uit vier
handgrepen.

uitdraaibaar!
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160x200cm
1280,- 999,180x200cm
1399,- 1099,210cm + 39,- 220cm + 69,-

Nachtkastjes

Monza comfortledikant

Luxe nachtkastjes met genoeg opbergruimte,
gebruiksvriendelijk en handig. U heeft keuze
uit vier handgrepen.
Afmeting: L40xB39xH58 cm

Monza, een comfortledikant dat
leverbaar is in drie eigentijdse
decorkleuren.

W
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norm. 295,-

)
G ol d

80x200cm
normaal 445,-

349

90x200cm
100x200cm
120x200cm
140x200cm

515,469,575,669,-

399,449,499,549,-

160x200cm 769,- 599,180x200cm 835,- 649,210cm + 39,- 220cm + 69,-
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Monza Twin
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Door de uitdraaiende
ledikanten kunt u gemakkelijk
uw bed opmaken en
schoonhouden. U kunt beide
ledikanten vastkoppelen
aan het voeteneind d.m.v.
een slotje.
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Uitschuifkamer Monza Twin,
de 2 persoons uitvoering
van Monza ledikant, met
uitdraaifunctie.
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De aluminiumkleurige
strip in het hoofd- en
voeteind zorgen voor
een moderne uitstraling.
To b a c

norm. 255,-

norm. 165,-

W

C e nz a

160x200cm
normaal 1280,-

180x200cm 1399,- 1099,210cm + 39,- 220cm + 69,-

999
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689
wit
glas

sonoma
eiken

grijs
spiegel

bruin

bruin
glas

zilver
eiken

grafiet
glas

grafiet
grijs

449

Amerika kast
223 cm hoog
De Amerika schuifdeurkasten
lopen geruisloos en bieden een
schat aan ruimte door de royale
diepte maat van 65cm. Robuuste
handgrepen over de gehele
lengte van de deuren.
Compleet met legschappen
en hangroeden.

Met de standaard
bijgeleverde legschappen
en sterke metalen
hangroeden aangevuld
met extra legschappen en
accessoires kunt u de kast
zelf indelen.

Quatro kast
210 cm hoog
De kast Quatro biedt u alle
mogelijkheden om uw kleding
perfect op te bergen.
Een prachtkast, zeer solide en
maar vooral bijzonder fraai
afgewerkt. Zeer praktisch
en mooi, een sieraad in uw
slaapkamer.

136cm breed
normaal 529,-

299
181cm
226cm
271cm
315cm

breed
breed
breed
breed

629,699,819,999,-

349,399,499,599,-

230cm hoog +75,spiegel per paneel +19,95
glansglas per paneel +29,95

RUIM 5000
VARIATIES
MOGELIJK!

st

181cm
201cm
225cm
250cm

el uw

breed
breed
breed
breed

719,749,821,936,-

499,529,579,589,-

280cm
300cm
320cm
350cm

breed
breed
breed
breed

855,908,1128,1181,-

599,639,799,849,-

Spiegel per deur +49,- Ook leverbaar in 197cm en 235cm hoog
z
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Timeless Jubileum

Norma 1884
Bij BedZzz is...
kom naar onze

SALE

lekker slapen,
de normaalste
zaak van de wereld!

DEKBED

Vlak

1484,-

(140/160/180x200/210)

alle maten*
(140/160
/180x200/210)

*

Elektrisch
verstelbaar

Voor de warme nachten
biedt een koel zomerdekbed
de oplossing.
Heerlijk
soepel,
Compleet
uitgerust
uitermate koel
de
• Ventilen
erendprecies
e koudschuim
topper met afneembare
juiste temperatuur!
luxe hoes

Timeless Select
• 5 zone pocketvering
matras met 2 hardheden
• Draadloos elektrisch
verstelbaar
• Luxe achterwand
• Hoogwaardige meubelstof

29,95
34,95
39,95
44,95
49,95
54,95

1484,-

29.
*

95

Uitgezonderd maat 220

Hoeslaken Percal

HOESLAKEN

Vlak 3494,-

1999,-

1999,2999,- 24,95

verstelbaar 4714,-

Geheel compleet

1599,(140/160/180x200/210)

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

2499,-

Geheel compleet

Timeless Magniﬁque
alle maten*

∙ Originele
Combispring® matras
∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙ Draadloos elektrisch
verstelbaar
∙ Hoogwaardige
meubelstof

(140/160/180x
200/210)

Uitgezonderd maat 220

*

Timeless Magniﬁque

Heerlijk glad en koel aanvoelend. 100% percale katoen,
*
gemaakt van het fijnste katoengaren. Perfecte
pasvorm
alle maten
(140/160/180x200/210)
voor matrassen tot 25cm hoog. Rondom
voorzien van
elastiek dus altijd perfect passend om matrassen van
Vlak 3494,200cm en 210cm lang.
Elektrisch

KOEL

Vlak 2795,-

puur
natuur

Timeless Select

EXTRA

(140
2

49,-

(140/160/180x200/210)

(140/160
/180x200/210)

alle

alle maten*

alle maten*

alle maten*

24

∙ Originele
Combispring® matras
∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙ Draadloos elektrisch
verstelbaar
∙ Hoogwaardige
meubelstof

80/90x200 cm
normaal 29,95

22.95

∙ Originele latex
Combispring® matras
∙ Luxe pulse latex topper
Geheel compleet
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand met
∙ Originele latex
kapnaad en knoop
Combispring® matras
∙ Draadloos elektrisch ∙ Luxe pulse latex topper
∙ Topper anti-slip
verstelbaar
∙ Luxe achterwand met
∙ Vele hoogwaardige kapnaad en knoop
∙ Draadloos elektrisch
meubelstoffen
verstelbaar
∙ Vele hoogwaardige
meubelstoffen

www.bedzzzbedden.nl

www.bedzzzbedden.nl

alle 29,95
maten
80/90x210/220cm
(140/160/180x200/210)
*
140x200cmalle maten 34,95
(140/160/180x
Elektrisch
200/210)
160x200cm
37,95
verstelbaar 4714,160x210/220cm
44,95
180x200cmalle maten 47,95
180x210/220cm
49,95
*

2999,*

(140/160/180x
200/210)

*

*

29,95
34,95
37,95
39,95
42,95

Uitgezonderd maat 220

Uitgezonderd maat 220

Maasambacht 7 7
Maasambacht
Maasdijk
Maasdijk
T 0174 200 044
info@bedzzzbedden.nl
T E0174
200 044
E info@bedzzzbedden.nl

Hoofdkussen

Bamboe
Geheel compleet

∙ Origin
ele latexkatoenTijk:
Perkal
Combispring® matras
gestept
en gevuld met bamboe
∙ Luxe talalay

latex topper
Geheel compleet
Vulling:
vezelbolletjes
∙ Topper anpolyester
ti-slip
∙ Originele latex∙ Luxe Magniﬁque
goede vochtregulatie,
matras
Combispring®Zeer
achterwand
∙ Luxe talalay
∙ Draadloos een
lektrantibacterieel
isch
latex topper ademend
∙ Topper anti-slip verstelbaar
∙ Luxe Magniﬁque
∙ Alle hoogwaardige
achterwand
∙ Draadloos elektrTimeless
isch
verstelbaar
meubelstoffen

39,-

29.95
Vlak 4345,-

2699,alle maten*

(140/160/180x200/210)

EXTRA
Elektrisch

KOEL
3699,KUSSEN

verstelbaar 5565,-

alle maten*
(140/160/180x
200/210)

∙ Alle hoogwaardige
Timeless
meubelstoffen

*

Uitgezonderd maat 220

Tot ziens
Tot ziens
in onze showroom!
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49,59,65,69,89,99,-

Uitgezonderd maat 220

1884,-

Vlak

Ele
verstel

Geheel compleet

alle maten*

Zomerdekbed

140x200cm
140x220cm
200x200cm
200x220cm
240x200cm
240x220cm

Timeless Jubileum

1884,-

Compleet uitgerust

• Ventilerende koudschuim
topper met afneembare
luxe hoes
• 5 zone pocketvering
matras met 2 hardheden
• Draadloos elektrisch
verstelbaar
• Luxe achterwand
• Hoogwaardige meubelstof

KOEL

Elektrisch
verstelbaar

Norma 1884

anno 1884

EXTRA

Ele
verstelb

36

alle

(140
2

in onze
showroo
of in onze
webshop

of in onze

www.bedzzzbedden.nl

