nieuw

Cinderella
boxsprings
In de vernieuwde boxspringcollectie van het bekende merk Cinderella
komen heerlijk ligcomfort en eigentijdse vormgeving bij elkaar. En dat
voor een zeer betaalbare prijs.

vanaf

€ 1.599,-
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Maak het u gemakkelijk..

Comfortledikant
De instelbare instaphoogte bij dit
ledikant maakt het in en uit bed stappen
gemakkelijker.
Veel mogelijkheden, ook als 2 pers.
uitdraaibaar. Ideaal voor opmaken en
schoonmaken. Meerdere kleuren.

90/200

€ 339,Hoog-laag boxspring
Een hoog-laag boxspring lijkt op het oog
een normale boxspring, maar niets is minder
waar. Het is een volledig elektrisch verstelbare
boxspring met een praktische hoog-laag
functie. Het heerlijke ligcomfort van een
boxspring met alle gemakken van dien.
De hoog-laag functie met deze boxspring
kent vele voordelen en gemakken. Het bed
opmaken en schoonmaken onder het bed
is nog nooit zo gemakkelijk geweest! De
boxspring is helemaal naar eigen wens in
te stellen. Zeer gemakkelijk bij het in- en uit
stappen van het bed. De hoog-laag functie
is uitermate geschikt voor verzorging in
uw eigen bed. Een ideale combinatie;
‘s nachts heerlijk comfortabel slapen in uw
eigen boxspring met de mogelijkheid voor
verzorging in uw eigen, vertrouwde omgeving
en bed.
Een mooie bijkomstigheid is dat de boxspring
de uitstraling heeft van een normale
boxspring. Geen ‘ziekenhuisbed’ in uw
woon- of slaapkamer.

Comfort lift
Door onze eigen import kunnen wij deze bedlift als
goedkoopste in Nederland aanbieden.
De combinatie bestaat uit een electrisch verstelbare lattenbodem met daaronder een
lift die het mogelijk maakt om de gehele lattenbodem tot verpleeghoogte omhoog te
kunnen brengen. Ideaal voor lichte thuisverpleging en in- en uitstappen. De comfort lift
past in de meeste ledikanten.
De comfort lift past in de meeste ledikanten. Ook is het mogelijk om
bijv. 1 vaste lattenbodem en 1 comfort-lift naast elkaar in een
tweepersoons ledikant te plaatsen.

van € 1.400,-

€
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1.095,-

Silverline
Pocketveermatras

Silverline Pocketveermatras

Werkelijk een topmerk
matras voor een ongekend
lage prijs en alleen bij
Vermaas Slaapcomfort
80/200 van € 695,-

€

90/200 van € 695,voor € 495,-

475,-

90/210 van € 695,voor € 529,-

Silverline Premier Special
Exclusief voor Vermaas maakt Pullman deze eerste klas pocketveermatras. Met het veel bekroonde
en het hoog gewaardeerde originele Silverline pocketveerinterieur. Een fantastisch
matras met een ongekend goed ligcomfort en een lange levensduur.
De kenmerken op een rijtje:
• 6 slags elektrotechnisch nagehard origineel Pullman Silverline pocketinterieur.
• Maar liefst 24 cm. dik
• Pocketveer in honingraat structuur.
• Doorstikking met zacht en veerkrachtig comfortfill.
• Elastische, goed vochtregulerende stretch bekleding in uitlopende kleur.
• Met 4 handgrepen
• Ventilatieroosters in de zijkant.

In luxe damast bekleding Silverline premier
v.a. € 699,-

Lekker stevig slaapcomfort
Een prachtig matras in de allerhoogste kwaliteitsklasse! Steviger
ligcomfort en een ongekend lange levensduur. Kortom veel waar
voor uw geld. Maar liefst 22 m. dit en afgewerkt in luxe damast
met handgrepen.

80/200

Pocketveermatras
Bijna 500 afhankelijk verpakte stalen veertjes ondersteunen
uw lichaam perfect van top tot teen. Zware stretch bekleding.
Anti-allergisch en goed ventilerend slaapcomfort.

80/200

90/200 van € 325,voor € 225,-

van € 299,-

140/200 van € 399,voor € 299,-

€

199,-

LELYSTRAAT 128 IN SLIEDRECHT 0184 41 34 62

90/200
van € 449,voor € 385,in alle maten leverbaar

van € 429,-

€

345,-

Ik verlang naar
mijn Pullman
Prachtige boxsprings waar kwaliteit, comfort en
voordeel samenkomen.

Een complete set is reeds
leverbaar voor

€

2.599,Strak design zonder opsmuk met
een zeer goede prijs-kwaliteit.

Aanbiedingsset
van deze Nederlandse
fabrikant.

€

1.995,-
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Nú met

Boxspring
Ninety

€

510,voordeel!

De originele Avek Ninety boxspring nieuw bij
Vermaas Slaapcomfort voor de introductie
prijs van

van € 2.905,-

€

2.395,-

meerprijs elektrisch € 999,-

Een prachtige
boxspring
voor een feestelijke prijs!
Complete Jubileum boxspring bestaande uit:
Gestoffeerd hoofdbord 3 knoops, 2 boxsprings,
2 pocketveer matrassen met 5 comfort zones,
topmatras van hoogwaardig koudschuim HR 60,
25 stoffen, trendy pootjes.
Vaste uitvoering v.a.

120/200 van € 1.850,-

€

1.250,-

Elektrisch verstelbare
uitvoering v.a.
140/200 van € 2.850,voor € 2.250,-

in alle maten leverbaar

Complete set
strak design, strakke prijs

€

995,-

LELYSTRAAT 128 IN SLIEDRECHT 0184 41 34 62

Nu ter introductie

Ledikant met
2 nachtkastjes
In vele uitvoeringen en met uitgebreid bijmeubel en kastenprogramma.

De orginele
Caresse boxspring
elektrisch verstelbaar met
pull back systeem

140/200

€

v.a.

995,-

compleet en elektrisch verstelbaar
met voetenbord

160/200

€

2.649,-

Complete set
De fraaie pootjes en het tijdloze
hoofdbord kenmerken deze Caresse
boxspringcombinatie.

elektrisch verstelbaar

160/200

€
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2.995,-

Nieuwe collectie
Relax fauteuils
Onze collectie relax- en sta-op fauteuils is uitgebreid en
vernieuwd. Nu nog meer modellen, elektrisch of handverstelbaar,
in sta-op, in stof of leer en in vele maatvoeringen. Niet alleen
lekker slapen, maar ook comfortabel zitten bij Vermaas.

v.a.

v.a.

€

€

Relax
actie

895,-

1.095,-

LELYSTRAAT 128 IN SLIEDRECHT 0184 41 34 62

Fraaie relaxfauteuil handverstelbaar
op draaivoet. In stof blauw-grijs.

Sta op fauteuil

van € 895,-

nu

€

€

595,-

895,-

Dekbedden
van Dreamstyle

Voor de
halve prijs!

lits jum. 240/220
van € 219,- voor € 109,-

De structuur van de vezel garandeert een
goede warmte- en vochtregulatie en een
duurzaam volume, ook na het wassen.
De tijk is van Microfibre en super soft.
Anti-allergisch en in 4 jaargetijden uitvoering.

1 pers. 140/220
van € 110,-

€

Wij kochten een grote partij
dekbedden van het merk
Dreamstyle. Doordat de
gesiliconiseerde holle vezels
extra zacht zijn gemaakt,
voelt het dekbed soepel aan.

55,-

Alleen leverbaar in 1 pers. 140/220 en
lits jum. 240/220

STAPELVOORDEEL
Dekbedovertrek

Lekker makkelijk en comfortabel kussen.
Vulling soepele kunstvezel. Wasbaar en
anti- allergisch, stof- en reukvrij.

€ 8,50
2 voor € 15,-

Vezelbol kussen
Dit navulbare vezelbolkussen kunt u aan
uw persoonlijke voorkeur aanpassen.
2 pers.
van € 59,95 voor € 49,95
lits jum
van € 79,95 voor € 59,95

1 pers.
normaal € 39,95

€

29,95

€ 19,50
2 voor € 35,Super veren kussen. Extra dik gevuld
(1.700 gr.) veren kussen. Voor de stevige
slaper is dit Royale kussen een genot!

€ 24,50
2 voor € 42,50

Wij zijn dealer van o.a.

Vermaas Slaapcomfort
Lelystraat 128, 3364 AJ Sliedrecht
T. 0184 - 41 34 62
Nabij Trendhopper en gemeentewerf
Vermaas Mode & Textiel
Kerkbuurt 11, 3361 BB Sliedrecht
T. 0184 - 41 26 70

Maandagmorgen gesloten, donderdag koopavond
en ‘s zondags altijd gesloten.

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE WWW.VERMAASSLAAPCOMFORT.NL
Druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

