
DRAAIDEURKAST
MIDTOWN
VANAF 439,-

7

8

ALTIJD EEN 
DEKBED DAT BIJ 
JE PAST VANAF 69,-

4-SEIZOENEN DONZEN DEKBED 
AMALIA VANAF 269,- 

4

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar incl. gestoffeerde 
7-zone pocketvering matrassen met polyether afdekking en 1 koudschuim 
topdekmatras, oversized hoofdbord Single 110 cm hoog, blokpoot 12 cm 
hoog. Nu compleet voor 2.095,-

BOXSPRING

JBLM

Kom snel naar één van onze winkels en profiteer  
het hele jaar door van mooie aanbiedingen of ga naar  
www.altijdgoedslapen.nl

Nieuw!
Introductie
aanbieding

  2.095,-
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

160/180 x 200 CM

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden/ags-dekbed-amalia-eendendons-4-seizoenen
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/kledingkasten/ags-midtown-draaideurkast-systeem-in-diverse-uitvoeringen
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings/boxspringset-grandeur-3000-elektrisch-verstelbaar


Stijl, luxe en comfort
Met je eigen Grandeur boxspring op maat

BOXSPRING

GRANDEUR 
2000

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm vlak inclusief gestoffeerde matrassen Iris en  
1 topdekmatras polyether, 2 hoofdborden Corsica 140 cm breed, blokpoot eik  
naturel 12 cm. Nu compleet voor 2.089,-. Hocker 175,-. 

3B

2

3A

4
5

1

Boxspring collectie Grandeur biedt je ongekende mogelijkheden. Je hebt de keuze uit 
verschillende hoogtes. Vlakke of elektrisch verstelbare uitvoering, voorzien van pocketvering 
interieur met Low Back Support voor extra ondersteuning in de onderrug. Witte hoes  
of gestoffeerde matrassen en topdekmatrassen. Veel keuze in de prijsklasse van 
759,- tot 3.500,-

HOOFDBORD

POOT

STOF

MATRAS

Er is een grote variatie aan hoofdborden. 
Kies bijvoorbeeld uit een gecapitonneerd 
hoofdbord voor een romantische sfeer of 
voor een hoofdbord met belijningen voor 
een moderne sfeer.

•  Grandeur 2000
•  Grandeur 2500
•  Grandeur 3000
•  Vlak of elektrisch 
 verstelbaar

Ga je voor strak, klassiek of trendy, 
voor iedere smaak is er een geschikte 
poot te kiezen.

•  Traditionele pocketvering
•  Geneste pocketvering 
•  Pocketvering met 
 Low Back Support
• Koudschuim

Ruime keuze uit mooie en  
trendy stoffen volgens de 
laatste interieur trends

GESTOFFEERD 
MATRAS IRIS MET  
TOPDEKMATRAS

•  Polyether topdekmatras
•  Koudschuim topdekmatras
•  Ocean Blue® latex topdekmatras
•  Mini-pocketvering topdekmatras

UITVOERING

Exclusief  
bij Altijd Goed 

Slapen!

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings/boxspringset-grandeur-2000-vlak
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings


BOXSPRING

GRANDEUR 
2000

BOXSPRING

GRANDEUR 
2500

BOXSPRING

GRANDEUR 
3000

Goed en heerlijk slapen is belangrijk, we brengen 
tenslotte één derde van ons leven in bed door. De 
kwaliteit van je matras is hiervoor een belangrijke 
graadmeter. Iedere nacht verlies je zo’n kwart liter  
vocht, dat is na 10 jaar bijna 750 liter! Dit wordt  
door jouw matras weer opgenomen.  

Vervang daarom iedere 10 jaar je matras om 
zo klachten en gezondheidsschade voor te zijn. 
Wij helpen je graag aan een matras dat past bij 
jouw situatie en wensen. Het is daarom handig 
om te komen proefliggen zodat je de verschillen 
kunt voelen.

MATRAS VERVANGEN

 
20 cm

 

 
25 cm

 

 
30 cm

 

Complete vlakke boxspringcombinatie
120 x 200 cm  nu 959,-
140 x 200 cm  nu 999,-
160 x 200 cm  nu 1.229,-
180 x 200 cm   nu 1.379,- 

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm nu 1.199,-
160 x 200 cm nu 1.429,-
180 x 200 cm nu 1.579,- 

Complete vlakke boxspringcombinatie
140 x 200 cm  nu 1.299,-
160 x 200 cm  nu 1.529,-
180 x 200 cm  nu 1.679,- 

 
Hoogte boxspring

 

 
Hoogte boxspring

 

 
Hoogte boxspring

 

Ideaal 
voor de 

studenten-
kamer! 

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Lyon, 
matrassen Margriet, houten blokpoten 12 cm, 180 x 200 cm, 
nu 1.529,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Cannes, 
matrassen Margriet, sledepoten, 180 x 200 cm, 
nu 1.979,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

Zoals afgebeeld in vlakke uitvoering, hoofdbord Nice, 
matrassen Margriet, sledepoten, 180 x 200 cm, 
nu 2.079,- Elektrisch verstelbaar meerprijs 1.200,-

 Tip van 
onze slaap-
specialist:

 

Exclusief  
bij Altijd Goed 

Slapen! 999,-
VLAK 

140 x 200 CM

1.199,-
VLAK 

140 x 200 CM

1.299,-
VLAK 

140 x 200 CM

  999,-
VLAK

140 x 200 CM

VANAF

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings/boxspringset-grandeur-3000-vlak
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings/boxspringset-grandeur-2500-vlak
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings/boxspringset-grandeur-2000-vlak
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/boxsprings/boxspringset-grandeur-2000-vlak


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 en hoofdkussens 
zijn leverbaar in alle reguliere breedte- en  
lengtematen.

Sterk  
vochtregulerend

Met 
zomergedeelte  

en voor- en 
najaarsgedeelte100% Texelse

schapenwollen 
vulling

100% Texelse schapenwollen vulling • Sterk  
vochtregulerend • Door natuurlijke ventilatie blijft het  

bedklimaat op een evenwichtig niveau • Onze dekbedden  
zijn leverbaar in alle reguliere lengte en breedtematen  

• Met zomergedeelte en voor- en najaarsgedeelte

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 • Twee 
hoogtematen: 12 en 14 cm

3-KAMER DONS 
HOOFDKUSSEN FELICIA 

Buitenkamers gevuld met 65% witte  
eendendons, binnenkamer met 100% eenden-
veertjes • Tijk van 100% katoen, voorzien van 

soft finish • 60 x 70 cm

HALFDONS  
HOOFDKUSSEN ARIANE

Niet te hard en niet te zacht door de 3 comfortklassen 
voor een gelijkmatige, comfortabele ondersteuning 

• 15% dons en 85% veertjes vulling • 60 x 70 cm

45,- per stuk

Onze donzen dekbedden en hoofdkussens zijn RDS gecertificeerd 
met 100% verantwoord dons en voldoen aan strikte dierenwelzijnseisen. 

4-SEIZOENEN 
SYNTHETISCH DEKBED SERING 

 Heerlijk zacht en goed ventilerend • Inclusief 
Bodycontour stiksel • 100% Tencel® tijk •  

Onze dekbedden zijn leverbaar in alle reguliere 
lengte en breedtematen • Ook als enkele  

uitvoering leverbaar

Enkele uitvoering vanaf 69,-

4-SEIZOENEN WOLLEN  
DEKBED OUDESCHILD 

4-SEIZOENEN 
DONZEN DEKBED ALEXIA

Extra comfortabel door 100% katoenen tijk met  
softfinish afwerking • 90% nieuwe witte Europese 

eendendons vulling • Gekoppeld d.m.v. knopen • Onze 
dekbedden zijn leverbaar in alle reguliere lengte en 
breedtematen • Ook als enkele uitvoering leverbaar

Enkele uitvoering vanaf 119,-

4-SEIZOENEN 
DONZEN DEKBED AMALIA 

Optimale warmteregulatie en ventilatie door  
100% katoenen NM135 tijk • 100% nieuwe witte 

Europese eendendons vulling • Gekoppeld  
d.m.v. knopen • Onze dekbedden zijn leverbaar  

in alle reguliere lengte en breedtematen

169,-
140 x 200 CM

269,-
140 x 200 CM119,-

140 x 200 CM

70,-
2 STUKS

69,-
PER STUK

90,-
69,-

PER STUK

119,-
140 x 200 CM

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden/ags-dekbed-oudeschild-wol-4-seizoenen
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden/ags-dekbed-sering-synthetisch-4-seizoenen
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden/ags-dekbed-alexia-eendendons-vier-seizoenen
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden/ags-dekbed-amalia-eendendons-4-seizoenen
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/hoofdkussens/hoofdkussen-felicia-dons
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/hoofdkussens/hoofdkussen-ariane-dons-duopak
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/hoofdkussens/hoofdkussen-maurits-natuurlatex


seizoenenRDS woolmarksynthetisch feran icedonstijklatexallergiepartner enkel

Vlak  nu  149,-
Handverstelbaar  nu  199,-
Elektrisch verstelbaar nu  419,-

Vlak   nu   249,-
Handverstelbaar   nu   309,-
Elektrisch verstelbaar  nu   599,-

Premium comfort 
collectie

Nieuw in ons assortiment zijn de Grandeur Deluxe matrassen. Deze nieuwe lijn premium 
comfort matrassen zijn met aandacht ontwikkeld en zorgen door de verschillende  

afwerkingen voor persoonlijk slaapcomfort. Onze matrassen zijn leverbaar in  
alle reguliere lengte en breedtematen.

Interactieve Pocketvering 
voor extra comfort

Antiallergische 
dubbeldoek

Ligcomfort standaard, 
stevig of extra stevig

Luxe genopte afwerking
voor een stabiel ligcomfort

Tencel® is zo zacht als  
zijde, zo sterk als polyester, 

zo koel als linnen en is 
100% natuurlijk en 

biologisch afbreekbaar

24,5 cm 
hoog

GRANDEUR DELUXE 
NOVA 

• 24,5 cm hoog • 7-zone pocketvering met Interactieve pocketvering  
• Afgedekt met Koudschuim HR40 of HR38 • Luxe genopte afwerking  

• Tencel® dubbeldoek • Leverbaar in standaard, stevig of  
extra stevig ligcomfort

LATTENBODEM 
ABS 3000
70 / 80 / 90 x 190 / 200 cm
42 latten

Tegen meerprijs 
leverbaar in overige reguliere 
lengte- en breedtematen

Tegen meerprijs 
leverbaar in overige reguliere 
lengte- en breedtematen

LATTENBODEM 
ABS 1000
70 / 80 / 90 x 190 / 200 cm
28 latten

GRANDEUR DELUXE 
LUNA

• 24,5 cm hoog • 7-zone pocketvering met Interactieve pocketvering  
• Afgedekt met Ocean Blue Latex® • Luxe genopte afwerking  

• Tencel® dubbeldoek • Leverbaar in standaard, stevig of 
extra stevig ligcomfort

Prijzen excl. poten Prijzen excl. poten

699,-
70 x 200 CM

599,-
70 x 200 CM

149,-
VLAK

249,-
VLAK

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/grandeur-matras-pocketvering-deluxe-foam
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/grandeur-matras-pocketvering-deluxe-ocean-blue-latex
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/bedbodems/lattenbodems/lattenbodem-abs-1000-vlak
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/bedbodems/lattenbodems/lattenbodem-abs-3000-vlak


seizoenenRDS woolmarksynthetisch feran icedonstijklatexallergiepartner enkel

M A T R A S S E N

Altijd persoonlijk 
een pocketvering- of koudschuimmatras

Low Back Support voor extra 
ondersteuning in de onderrug

Luchtdoorlatende en  
vochtabsorberende laag

POCKETVERING
MATRAS IRIS 

• 22,5 cm hoog • 7-zone pocketvering interieur met Low Back Support 
• Afgedekt met koudschuim • Voorzien van 4 handgrepen 

• Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort

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

Ligcomfort standaard 
of stevigLuxe genopte 

afwerking voor een 
stabiel ligcomfort

22,5 cm hoog

POCKETVERING 
MATRAS JASMIJN 

• 22,5 cm hoog • 7-zone pocketvering interieur met Low Back Support  
• Afgedekt met Ocean Blue Latex® • Voorzien van antiallergisch dacron 

en 4 handgrepen • Leverbaar in standaard of stevig ligcomfort

19 CM

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

KOUDSCHUIM
MATRAS FLEUR

• 22 cm hoog • Extra comfort door 7 comfortzones 
en 3D profilering • Koudschuim HR60 of HR55
• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in 

standaard of stevig ligcomfort 
• In vele maten leverbaar

KOUDSCHUIM
MATRAS FLOX 

• 22 cm hoog • Voorzien van diepe 
schouderprofilering • Koudschuim HR70 Ultrafresh  

• Tijk is voorzien van 4 zijden rits • Leverbaar in  
standaard of stevig ligcomfort  

• In vele maten leverbaar

HR

seizoenenRDS woolmarksynthetisch feran icedonstijklatexallergiepartner enkel

429,-
70 x 200 CM

539,-
70 x 200 CM

349,-
70 x 200 CM

569,-
70 x 200 CM

249,-
70 x 200 CM

419,-
70 x 200 CM

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/jasmijn-pocketvering-matras
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/camelia-geneste-pocketvering-matras
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/iris-pocketvering-matras
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/fresia-koudschuim-matras
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/ags-matras-fleur-koudschuim
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/flox-koudschuim-matras


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: 200, 225 en 242 cm
•   2 standaard dieptematen: 46 en 64 cm 
•   4 deurbreedtes; 30, 40, 50 en 60 cm
•   Veel hoekkast opstellingen mogelijk
•   24 actuele kleurmogelijkheden
•   Opzetkast (hoogte 48 cm) mogelijk
•   Met of zonder passe-partoutlijst (meerprijs)
•   Met of zonder verlichting (meerprijs)
•   Handige accessoires (meerprijs)
•   8 frontkleuren
•   1 spiegelkleur: kristal
•   2 grepen

Prijzen zijn exclusief montagekosten. 

Zoals afgebeeld 160 x 200 cm (B x H)
excl. extra legplank nu 737,-

100 cm breed nu 439,-
150 cm breed nu 660,-
200 cm breed nu 813,-

250 cm breed nu 1.037,-
280 cm breed nu 1.152,-
300 cm breed nu 1.190,-

DRAAIDEURKAST 
MIDTOWN 

Haal alles uit de kast
met de juiste accessoires

Hoogte 200 cm, diepte 64 cm

Hoogte 223 cm
160 cm breed   nu  599,-
200 cm breed   nu  675,-
240 cm breed   nu  774,-
270 cm breed   nu  784,-
300 cm breed   nu  823,-

Slim opbergen
met maximale 
ruimte
ZWEEFDEURKAST
ENCINO

Slim opbergen en het optimaal benutten van  
de opbergruimte kan met zweefdeurkast Encino. 
Neem de afmetingen van je slaapkamer mee naar 
de winkel, dan kunnen wij je optimaal adviseren.

Zweefdeurkast Encino is verkrijgbaar in/met:
•  2 hoogtematen: 223 en 240 cm
•  5 breedtematen: 160, 200, 240, 270 en 300 cm
•  Dieptemaat 69 cm
•  7 actuele houtkleuren
•  1 spiegelkleur: luxe grijze (meerprijs)
•  3 glaskleuren: wit, graphite en bruin velours 
•  Diverse greeplijsten leverbaar
•  Diverse praktische accessoires (meerprijs)

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Hoogte 240 cm
160 cm breed  nu  668,-
200 cm breed  nu  742,-
240 cm breed  nu  903,-
270 cm breed  nu  912,-
300 cm breed  nu  955,-

Zoals afgebeeld 270 x 223 (B x H) houten romp, 2 witte 
glasdeuren en 1 spiegeldeur met passe-partout 
en verlichting. Nu 1.619,- 

439,-
100 x 200 CM

(B x H)

589,-
160 x 223 CM

(B x H)

 Tip van onze 
kastenspecialist:

 Handige opbergtip:  
Kies voor de pantalonhouder 
om zo efficiënt en kreukvrij 

je broeken op te bergen

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/kledingkasten/ags-encino-zweefdeurkast-in-diverse-maten
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/kledingkasten/ags-midtown-draaideurkast-systeem-in-diverse-uitvoeringen


BAARLE-NASSAU  Van de Broek Wonen & Slapen
BREDEVOORT Betting Wonen
DAMWÂLD Kooistra Wonen en Slapen
DEDEMSVAART Varwijk Meubelen
DELDEN Blekkenhorst Totaal Wonen
DEN HELDER De Schakel Wonen & Slapen B.V.
ETTEN LEUR Wooncentrum De Been BV
GRONINGEN Sleepworld Groningen
HARLINGEN Walinga Wooncentrum Vof
HEEMSKERK Slaapkenner Zuidervaart
JUBBEGA H. Blaauw B.V.
KROMMENIE Inden Bedden Vof
LEEK Schuiling Zuidhorn B.V.
LEERDAM P. Balsters Beddenspecialist
LIMMEN Slaapkenner Lute

MIERLO Van Heeswijk
NEDERWEERT Leon Wijen Wonen BV
OOSTERLAND Duivelands Meubelhuis bv
SEVENUM Eigen Haard City Meubel
ST. NICOLAASGA J. de Wolff Woninginrichting B.V.
TWELLO Pijnappel Twello B.V.
URK Mazereeuw Slaapcomfort
URSEM Nico van de Nes VOF
UTRECHT Firma M. Schaatsenberg
VLAARDINGEN Van Heusden Woninginrichting B.V.
VOLENDAM Tase Wonen
VORDEN Helmink Wonen
WESTKAPELLE Minderhoud Wonen
WEST TERSCHELLING Woninginrichting Mast
WOUDENBERG Dalhuijsen Totaal Wonen B.V.
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•  Uitzwenkbaar ledikant 160 of 180 cm breed 
•  Vast 1-delig ledikant 90, 100, 120, 140, 160,  
 180 of 200 cm breed
•  Leverbaar in de lengtematen 190 en 200 cm  
 tegen meerprijs leverbaar in 210 en 220 cm
•  Bijpassende linnenkast leverbaar
•  Bijpassende bijmeubelen leverbaar 
•  Ook in 1-persoons uitvoering leverbaar

Zoals afgebeeld uitzwenkbaar 
ledikant 180 x 200 cm, 2 nachtkasten 
48 cm breed nu 1.215,-

Comfortabele 
instaphoogte

Uitzwenkbaar;  
eenvoudig opdekken 

en schoonmaken

Andere klanten kochten ook...

SLAAPKAMER
ESTHER

25,- 
per stuk

Ledikant uitzwenkbaar
 160 / 180 x 200 cm  nu  1.023,-

Ledikant vast
90 / 100 x 200 cm    nu  297,-
120 x 200 cm   nu 336,-
140 / 160 / 180 / 200 x 200 cm   nu  377,-

Nachtkast 48 cm breed
Zonder achterpaneel nu 96,-
Met achterpaneel    nu 175,-

Nachtkast 57 cm breed
Zonder achterpaneel nu 102,- 
Met achterpaneel   nu 188,-

Meerprijs set wielen per nachtkast 25,-

• Vormvast door Comforel synthetische  
bolletjes • Zeer geschikt voor mensen met  

allergieën • 60 x 70 cm

• Voorzien van body contour stiksel • 100% Tencel® tijk 
• Ook leverbaar in 4-seizoenen uitvoering • Onze 
dekbedden zijn leverbaar in alle reguliere lengte  

en breedtematen

• 7 zone pocketveren interieur • Afgedekt met  
koudschuim • Leverbaar in standaard of  

stevig ligcomfort

SYNTHETISCH 
HOOFDKUSSEN LILY 

POCKETVERING
MATRAS MARGRIET 

ENKEL SYNTHETISCH 
DEKBED SERING 

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist bij u in de buurt!

69,-
140 x 200 CM

45,-
2 STUKS

VANAF 

279,-
70 x 200 CM

1.023,-
160 / 180 x 200 CM

UITZWENKBAAR

Leverbaar in 
beuken, eiken 

sonoma en 
alpinewit

https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/slaapkamers/esther-comfort-ledikant
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/dekbedden/ags-dekbed-sering-synthetisch-enkel
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/hoofdkussens/ags-hoofdkussen-lily-comforel-2-stuks
https://www.altijdgoedslapen.nl/collectie/matrassen/margriet-pocketvering-matras-stevig
https://www.altijdgoedslapen.nl/contact/
https://www.facebook.com/altijdgoedslapen/
https://nl.pinterest.com/altijdgoedslapen/
https://www.instagram.com/altijdgoedslapen/


http://www.allefolders.nl/app?utm_source=AGS&utm_medium=digifolder&utm_campaign=week2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jafolders.allefolders
https://itunes.apple.com/nl/app/allefolders/id1086601848?ls=1&mt=8

