
Écht advies voor alle slapers

Voor de
feestelijkeslaper...

JAAR
netwerk van 

slaapspecialisten

https://slaapkenner.nl/


Het beste 
kussen op je bed
Je slaapwensen zijn heel persoonlijk. Dankzij onze liefde voor het vak kunnen we je de juiste vragen 

stellen om de beste slaapoplossing voor jou te vinden. Een goed passend hoofdkussen is dan ook on-

misbaar bij een goede nachtrust. Een kussen op je bed dient bij je slaaphouding en wensen te passen. 

Een goed hoofdkussen zorgt ervoor dat je nekspieren tijdens je slaap optimaal kunnen ontspannen. 

Welk kussen het beste bij je past, hangt af van je slaaphouding, postuur en matras.

Hoofdkussen OS300
 Zacht, ondersteunend, vochtregulerend,  

binnenkamer gevuld met 650 gram gekrulde  

ganzenveren en buitenkamers gevuld met 100 gram 

eenden dons 90% voor de juiste ondersteuning.

Prijs 69,-

2. Dons

JAAR
netwerk van 

slaapspecialisten

Hoofdkussen OS100
Flexibel, antiallergisch, wasbaar 

en gevuld met zachte 

synthetische slaapbolletjes.

Prijs 24,95 per stuk, actie: 39,95 voor 2 stuks.

3. Synthetisch

1.  SLAAPADVIES OP MAAT  
VOOR JOU

2.  OPLOSSINGSGERICHT EN  
BETROUWBAAR

3.  GECERTIFICEERDE SLAAPADVISEURS

4.  ONTDEK OF JE BED NOG GOED  
IS MET ONZE GRATIS CHECK

5.  BEZOEK OP AFSPRAAK,  
EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN

6. INNAME VAN JE OUDE BED MOGELIJK

7.  AANGESLOTEN BIJ  
NETWERK VAN  
SLAAPSPECIALISTEN

DE 7 ZEKERHEDEN 
VAN SLAAPKENNER! Hoofdkussen OS800

Ventilerend, wasbaar, ergonomisch gevorm 

met ingebouwde neksteun, buitenkanten 

gevuld met ganzendons en met een kern 

van Talalay latex.

Prijs 189,-

1. Dons + Latex

Kennen wij jou al? Maak snel een afspraak via www.slaapkenner.nl

Graag tot ziens!  
Bij Slaapkenner

https://slaapkenner.nl/collectie/optisleep-hoofdkussen-os800-met-latex-en-ganzendons-vulling-extra-zacht-a00007646/
https://slaapkenner.nl/collectie/hoofdkussens/
https://slaapkenner.nl/over-ons/zeven-zekerheden/
https://slaapkenner.nl/slapen/kussen/
http://www.slaapkenner.nl/


*OptiCare: Mocht het OptiSleep matras toch niet aan jouw wensen voldoen dan kun je de matraskern binnen 90 dagen omruilen.

De betaalbare  
basis voor een 
goede nachtrust

Zoals afgebeeld: OptiSleep Boxspring met hoofdbord 6000, vlak, 180 x 200 cm. Prijs 3.560,-

Kies je voor een OptiSleep boxspring dan kies je voor kwaliteit en duurzaamheid. 

Voor onze boxsprings worden alleen hoogwaardige materialen gebruikt en 

worden met zorg afgewerkt. De OptiSleep slaapspecialist helpt je graag bij het 

samenstellen van jouw ideale boxspring. Lig je liever wat zachter of juist stevig? 

Voor welk pootje, stof en hoofdbord kies je? Vlak of juist elektrisch? 

Onze OptiSleep boxsprings zijn eenvoudig naar wens samen te stellen. 

Ga voor meer informatie naar onze winkel of bezoek onze website.

Puur Nederlands vakmanschap tegen een eerlijke prijs

OptiSleep Boxspring 
vanaf 

2.795,-
Vlak, 140 x 200 cm

https://slaapkenner.nl/collectie/optisleep-boxspring-vlak-1000-300-border-a00007536/


Ben jij een veeleisende slaper? Kies dan voor het maatwerk van een NOX Custom Made boxspring en matras.

Maatwerk in 
ligcomfort, stijl 
en afwerking

NOX staat voor puur maatwerk. De matrassen en boxsprings van NOX zijn niet per definitie 

zacht, hard of medium, maar custom made, zodat je matras bij jou past. Hierbij wordt rekening 

gehouden met lichaamsprofiel, slaaphouding en persoonlijk voorkeur. Dankzij de NOX profiel-

schets met de gevonden oplossing en de goede prijs-kwaliteitsverhouding, wil je daarna niet 

meer anders dan NOX.

Ga voor meer informatie naar onze winkel of bezoek onze website.

NOX, architecten van een goede morgen NOX promo boxspring
vanaf 

3.799,-
Vlak, 160 x 200 cm

 Zoals afgebeeld: NOX boxspring Genova, elektrisch verstelbaar, 180 x 200 cm. Prijs 5.775,-

https://slaapkenner.nl/merken/nox/


A-SLEEP

Stel in slechts 6 stappen uw zeer complete A-Sleep boxspring samen!.

A-Sleep 
betaalbaar 
comfort en 
gemak

Stel gemakkelijk in zes stappen een 

zeer complete A-Sleep boxspring 

samen. Zo is er ruime keuze uit  

matrassen en toppers voor een  

passend ligcomfort. Maak de box- 

spring persoonlijk door de keuze uit 

verschillende stoffen, hoofdborden  

en pootjes. Van modern tot klassiek, 

alles is mogelijk. 

A-Sleep kwaliteit tegen een  

betaalbare prijs.

Ga voor meer informatie naar onze 

winkel of bezoek onze website.

Betrouwbare kwaliteit en 
heerlijk ligcomfort. 

A-sleep boxspring
vanaf 

1.795,-
Vlak, 140 x 200 cm

Voor 1.200,- meer heb je al een  

elektrisch verstelbare uitvoering.

Zoals afgebeeld: A-Sleep boxspring, vlak, 180 x 200 cm. Prijs 1.795,-

https://slaapkenner.nl/collectie/a-sleep-boxspring-traditioneel-vlak-180-x-200-cm/


VOORDELEN:
• PROFESSIONELE JAARLIJKSE REINIGING (4X)

• 50% KORTING OP EEN NIEUW M LINE MATRAS AAN HET 
EINDE VAN DE SERVICE PERIODE VAN 5 JAAR

• 180 DAGEN OMRUILGARANTIE
• 30% KORTING OP M LINE TEXTIEL*

ALL 
INCLUSIVE

PRIJS

100,-  *

NIEUW: HET M LINE PASPOORT!

Kijk voor meer informatie op 
www.mline.nl/mlineforlife

NU AL VANAF

649,-*NU AL VANAF

649,-*

649,-*

649,-

* Vraag naar de voorwaarden.

EINDE VAN DE SERVICE PERIODE VAN 5 JAAR
 180 DAGEN OMRUILGARANTIE

 30% KORTING OP M LINE TEXTIEL* 30% KORTING OP M LINE TEXTIEL* 30% KORTING OP M LINE TEXTIEL

Kijk voor meer informatie op 
www.mline.nl/mlineforlife

190228 DBC adv 219x129.indd   1 19-02-19   17:25

Nú 15% KORTING op het gehele assortiment
JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

* Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 23 maart 2019 tot en met 23 juni 2019.

VOORJAARSACTIE

http://www.mline.nl/mlineforlife


De OptiSleep dekbedden wol, kameerhaar en Thinsulate zijn onderling combineerbaar d.m.v. het unieke verbindingssysteem. Laat je in de winkel voorlichten 
over de mogelijkheden van een partneruitvoering. Uitgebreide informatie voor alle OptiSleep producten vind je op www.optisleep.nl

Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, 
enkele uitvoering, 140x200 cm)

Een goede nachtrust stopt 
niet bij het juiste bed. Het juiste 

dekbed bepaalt mede het 
bedklimaat en draagt bij aan een 
goede nachtrust. OptiSleep heeft 
voor ieder type slaper het juiste 

dekbed in de collectie.

Thinsulate

VANAF

135,-

Enkele uitvoering 
140x200 cm

Kameelhaar

VANAF

149,-

Enkele uitvoering 
140x200 cm

Wol

VANAF

129,-
VOOR

149,-

Enkele uitvoering 
140x200 cm

VANAF

129,-

Enkele uitvoering 
140x200 cm

Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, 
enkele uitvoering, 140x200 cm)

Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, 
enkele uitvoering, 140x200 cm)

Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, 
enkele uitvoering, 140x200 cm)

Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, 
enkele uitvoering, 140x200 cm)

Dons dekbed Easy  (90% ganzendons, Enkele uitvoering 
140x200 cm

ACTIE!

Dons

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping

ogen     open
Kon je maar met je

slapen

https://slaapkenner.nl/merken/auping/
https://slaapkenner.nl/merken/optisleep/


Selecteer je stijl. Kies je kleuren. Personaliseer je 
bed. Zoals de naam al doet vermoeden is dit bed 
geheel naar eigen wens samen te stellen. Hou je van  
stoer of kies je liever een bed in Scandinavische 
sfeer, het kan allemaal met Modular. 

Wij maken alleen gebruik van materialen van zeer 
goede kwaliteit voor een lange levensduur. 

Kom langs onze winkel om de mogelijkheden te 
bekijken of bezoek onze website.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Prijswijzigingen, zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen niet i.c.m. andere acties. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en in euro’s. Kijk voor de voorwaarden op www.slaapkenner.nl.

Maak je  e igen unieke Modular

modulår by S laapkenner

3 verschillende hoogtes 
bedbak omranding

7 verschillende 
nachttafels

6 verschillende 
poten

5 verschillende 
hoofdborden

22 verschillende 
houtkleuren

M odulår 
ledik ant

vanaf 

1.059,-
Kleurgroep A, incl. poten, 

140 x 200 cm

Zoals afgebeeld: Modular, bedomranding, kleurgroep A, incl poten, 180 x 200 cm. Prijs 1.389,-

https://slaapkenner.nl/collectie/slaapkenner-ledikant-modular/
https://slaapkenner.nl/winkels/


http://www.allefolders.nl/app?utm_source=Slaapkenner&utm_medium=digifolder&utm_campaign=week12
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jafolders.allefolders
https://itunes.apple.com/nl/app/allefolders/id1086601848?ls=1&mt=8

