
Welkom bij
BRANDSTORE

OPENING
Grand

du i zend -en -één -bed

10%*

Ontvang t/m 20 januari 2020

EEN DROOMCHEQUE
MET EXTRA KORTING VAN

* Te besteden aan woon- en textielaccessoires.
 Vraag naar de voorwaarden.



nú met

566,-
voordeel

COMPLETE
SET MET 
TOPPER

CREATION BOXSPRING 
Nu alle maten 140/160/180 x 200 
Meerprijs 210 cm 100,- 
Vanaf 1.865,-

Voor 1.299,-

BOXSPRINGS
Droom

LEDIKANT W2300
Ledikant W2300 is een eigentijds ledikant uitgevoerd in steeneiken met een sokkelpoot of rawsteel sleevoet. Een comfortabel 
bed voor jong en oud met een makkelijke in- en uitstap hoogte. Dit robuuste Ledikant is onderdeel van de complete slaapkamer 
W2300. Bijpassende nachtkastjes, commode en kledingkast zijn ook verkrijgbaar bij Droomboulevard Oisterwijk. De getoonde 
verlichting in het hoofdbord is optioneel te bestellen. 
 
Ledikant met 2 nachtkastjes leverbaar vanaf 799,- (140x200)
Ook leverbaar op andere maten.

Vanaf

799,-

 Voordelen
•  Het ledikant is voorzien van 
 verstelbare bodemdragers 
 (2-voudige lighoogteverstelling) 
• De slaaphoogte is 48cm, (afstand 
 bovenkant van de zijde gerekend vanaf 
 de vloer) dit is makkelijk bij het in- en uitstappen 
•  Hoogte hoofdbord: 97cm



du i zend -en -één -bed

duizend

bed
en één

The place to dream
Met ruim 5.000 m2 bedden, boxsprings, matrassen, 

slaapkamer- en interieuraccessoires - van topmerken 

uit binnen- en buitenland - is DROOMBOULEVARD 

OISTERWIJK met recht de mooiste droomboulevard van 

Nederland. Kom dus kijken en vergelijken, inspiratie 

opdoen of proefliggen en vind het bed van uw dromen!

Temidden van de Brabantse gezelligheid en op 

loopafstand van het bruisende en vermaarde centrum 

van Oisterwijk, met zijn vele prachtige winkels en 

gezellige terrassen. Tot kijk in Oisterwijk!

* Te besteden aan woon- en textielaccessoires.
 Vraag naar de voorwaarden.

10%*

Ontvang t/m 20 januari 2020

EEN DROOMCHEQUE
MET EXTRA KORTING VAN



AL VANAF

€ 699,-

HEERLIJK SLAPEN 
DOE JE OP EEN ECHTE PULLMAN

Ik verlang naar mijn



AL VANAF

€ 699,-

HEERLIJK SLAPEN 
DOE JE OP EEN ECHTE PULLMAN

Ik verlang naar mijn

COMPLETE CiTY 
BOXSPRING NEW YORK
Nu alle maten 140/160/180 x 200/210 
Vanaf 2.299,-

Voor 1.799,-

COMPLETE RAW 
BOXSPRING CHEVVY
Nu alle maten 160/180 x 200 
Vanaf 3.495,-

Voor 2.995,-

BRONSON 
BOXSPRING MEDINA
Nu alle maten 160/180 x 200/210 
Vanaf 3.295,-

Voor 2.495,-

BOXSPRINGS

nú met

800,-
voordeel

nú met

500,-
voordeel

nú met

500,-
voordeel

Ook elektrisch 
verstelbaar
leverbaar

Ook elektrisch 
verstelbaar
leverbaar

Ook elektrisch 
verstelbaar
leverbaar

Droom 10%*

Ontvang t/m 20 januari 2020

EEN DROOMCHEQUE
MET EXTRA KORTING VAN

* Te besteden aan woon- en textielaccessoires.
 Vraag naar de voorwaarden.



NÚ 50% KORTING 

op het 2e artikel* JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

** ***

* Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig van 2 november 2019 tot en met 2 februari 2020. ** De 10 jaar volledige garantie is alleen geldig op TEMPUR® matrassen en Premium Flex bedbodems. 
*** Alleen onze matrassen en hoofdkussens worden gemaakt in Denemarken, Micro-Tech™ matrassen uitgezonderd.

Discover a mattress 
like no other



ZEN collection, Gozan

Uw vorm is onze norm. 
Een slaapprogramma met 
vier vorm-matrassen.

Een goede nachtrust bereik je door een combinatie van de juiste matras en de juiste bedbodem. MyBed combineert en versterkt de werking van je 
matras met een interactieve bedbodem. Het slaapsysteem geeft een optimale en individuele ondersteuning aan elke lichaamsvorm (A - H - V - X) 
zodat je spieren, ruggenwervel en tussenwervelschijven volledig kunnen ontspannen.

Elk lichaam is anders. De gewenste ondersteuning dus ook. Uw lichaamsvorm is onze norm, want afhankelijk van je contouren zal je — liggend op 
de matras — in alle zones maximaal ondersteund moeten worden. Een MyBed matras geeft een optimale en individuele ondersteuning aan elke 
lichaamsvorm (A - H - V - X) zodat je spieren, ruggenwervel en tussenwervelschijven volledig kunnen ontspannen.

Uw vorm is onze norm. 
Een slaapprogramma met 
vier vorm-matrassen.

Een goede nachtrust bereik je met de combinatie van het juiste matras en bedbodem. Maar elk lichaam is anders, dus de gewenste ondersteuning ook. MyBed 
combineert en versterkt de werking van je matras met een interactieve bedbodem. Het slaapsysteem geeft een optimale en individuele ondersteuning aan elke 
lichaamsvorm (A - H - V - X) zodat je spieren, ruggenwervel en tussenwervelschijven in liggende positie volledig kunnen ontspannen.
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De warme winterweken zijn geldig van vrijdag 20 december 2019 t/m zondag 2 februari 2020.

Tot € 500,- wintervoordeel  
op alle Auping matrassen.
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Geniet van wintervoordeel op het 
duurzame Auping Essential bed en  
op de tijdloze Original boxspring.

 

Essential bed
Onze Auping Essential is het eerste volledig recyclebare  

bed ter wereld. Door de verfijnde en minimalistische vormen  
past dit bed subtiel in elke kamer.

Original boxspring
Tijdloos design met veel aandacht voor detail en  

een hoogwaardige afwerking.

Van € 2.955,- voor

  € 2.555,-*

Vanaf € 2.495,- 

   € 2.095,-**

**Vraag naar de voorwaarden

*Afmeting 180 x 200 cm incl. houten hoofdbord, vlakke uitvoering  
gecombineerd met 2 Inizio matrassen
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*BIJ AANSCHAF VAN 2 EASTBORN MATRASSEN UIT DE SIXTY COLLECTIE.
VOOR MEER INFORMATIE NODIGEN WIJ U GRAAG UIT BIJ ONS IN DE WINKEL!

GOOD, BETTER, EXCELLENT!

TESTOORDEEL

BESTE POCKETVEER MATRAS!

SIXTY EXCELLENT

2E MATRAS 50% JUBILEUM VOORDEEL!*
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Hülsta Gentis collectie
 
Met de items uit de collectie van Hülsta 
haal jij pure luxe je slaapkamer binnen. 
Bed Gentis is vormgegeven met materi-
alen van de hoogste kwaliteit en heeft 
een bijzondere moderne uitstraling met 
haar combinatie van ronde vormen en 
stoere elementen. De combinatie van 
natuurstam eikenhout of notenhout met 
een bekleding van het hoofdbord en 
voeteneind van echt leer of een afwer-
king in een scala aan lakkleuren is een 
lust voor het oog. Het ruimtelijk vormge-
geven bedmodel is geplaatst op hoog-
glans metalen poten met een unieke 
vorm, zodat elk element van bed Gentis 
volledig op elkaar is afgestemd. Dit zorgt 
voor een totaalplaatje met klasse en is 
de basis van jouw ideale slaapomgeving. 
Extra informatie: Verkrijgbaar in ver-
schillende formaten In deze serie zijn di-
verse bijpassende producten leverbaar.
 
Ledikant met 2 nachtkastjes leverbaar 
vanaf 2.972,-

Hülsta Fena collectie

Het Hülsta Fena bed maakt onderdeel 
uit van de Fena collectie van Hülsta: een 
uitgebreide collectie linnenkasten, com-
modes, nachtkastjes en bedden welke 
met tal van uitvoeringsmogelijkheden te 
combineren zijn tot een passend geheel, 
volledig aansluitend op persoonlijke 
slaapkamerwensen.

Strakke lijnen en zachte, ronde vor-
men komen samen in het Fena bed van 
Hülsta. Het design wordt gekenmerkt 
door een samenspel van kleuren, mate-
rialen en lijnen die samenkomen in een 
harmonieus en perfect uitgebalanceerd 
geheel welke door vele verschillende 
uitvoeringsmogelijkheden volledig naar 
eigen wens zijn te combineren.

Ontdek de vele mogelijkheden van het 
Hülsta programma en het Hülsta Fena 
bed in onze droomboulevard en laat u 
adviseren door onze slaapexperts!

Ledikant met 2 nachtkastjes leverbaar 
vanaf 1.969,-

Vanaf

1.969,-

Vanaf

2.972,-



Model: Sandö|Headboard: Tornö   |   Bed leg: Exclusive Collection Lod   |   Fabric: Designers Guild Zaragoza Steel     |      c a r p e d i e m b e d s o f s w e d e n   |   c a r p e d i e m b e d s . c o m   



STORAGE W 2301
Leverbaar inclusief montage vanaf 599,-

Mogelijkheden:
+ Afmetingen: 150/200/250/300x217 cm

+ Verschillende kleuren en uitvoeringen mogelijk
+ Verschillende kastelementen/-indelingen mogelijk

KASTEN
Droom 10%*

Ontvang t/m 20 januari 2020

EEN DROOMCHEQUE
MET EXTRA KORTING VAN

* Te besteden aan woon- en textielaccessoires.
 Vraag naar de voorwaarden.

Incl.
softclose

Incl.
indeling

Incl.
ladeblok

nú

1.299,-

ZWEEFDEURKAST STORAGE ALL INCLUSIVE
Afmetingen: 249 x 222 cm, wit met vulkaan.
Nu voor 1.299,- 
Incl. sofclose t.w.v. 79,- ladeblok t.w.v. 240,-
en hang/half leg indeling t.w.v. 99,-

+ Andere maten en kleuren leverbaar!
+ GRATIS montage
+ GRATIS accessoires t.w.v. 418,-

nú

599,-



Met franjes afgewerkte grof geweven 
bedsprei van vol melange HOME 81
130 x 220 99,95

DRUK VERLAGEND OF 
ANTI-ALLERGISCHE HOOFDKUSSENS

VOOR SPECIALE PRIJZEN!

Zacht Pressure Relief hoofdkussen
Gevuld met druk verlagende gelvezel

VAN 69,95

49,95

Donsdekbed Excellent Duo
140 x 200 499,- 399,-
140 x 220 549,- 439,-
200 x 200 599,- 599,-
240 x 200 859,- 685,-
240 x 220 949,- 759,-

Fraai vierseizoenen donsdekbed, gevuld met 95% zuivere witte Oost-Euro-
pese ganzendons en 5% kleine ganzenveertjes. Beide delen hebben tussen-
schotjes en zijn met een bies afgewerkt. De delen zijn verbonden aan elkaar 
met handige knoopjes. De tijk is geweven van de fijnste makokatoen, met een 
extra softe finishing.
Comfortklasse: 5

1. Exclusieve linnen overtrekset PURE 7 met 300 count satijnen achterkant 
voor extra zachtheid. Door een unieke wasbehandeling heerlijk soepel met 
softe kreuk - 1-persoonsset 149,95 - 2-persoonsset 279,95 - lits-jumeaux-
set 299,95 - 2. Fijn geweven halflinnen overtrekset PURE 29 met percale 
onderzijde voor extra slaapcomfort - 1-persoonsset 139,95 - 2-persoonsset 
249,95 - lits-jumeauxset 279,95 - 3. Linnen bedsprei en siersloop PURE 35 
- 180x260 - 184,95 - 40x55 - 39,95 met sierlijk streeppatroon - 4. Met fran-
jes afgewerkte grof geweven bedsprei van wol melange HOME 81 - 130x220 
- 99,95 - 5. Fijn geweven overtrekset PURE 37 van linnen, viscose en katoen 
met een percale onderzijde voor extra slaapcomfort - 1-persoonsset 139,95 
- 2-persoonsset 249,95 - lits-jumeauxset 279,95

1.

5.
2.

3.

4.

MAAK JE SLAAPKAMER 
KLAAR VOOR DE WINTER 
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Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag   9.30 u. tot 18.00 u. 
Zaterdag   9.30 u. tot 17.00 u. 
Zondag  12.00 u. tot 17.00 u.

Aangepaste openingstijden
Maandag 30 december    9.30 u. tot 18.00 u.
Dinsdag 31 december    9.30 u. tot 16.00 u.
Woensdag 1 januari 2020 gesloten.

Schijfstraat 1  •  Oisterwijk  •  T. 013 - 522 03 09  •  droomboulevard-oisterwijk.nl PARKEREN VOOR DE DEUR

CHEQUE
Droom

Wij vieren onze opening met U, daarom trakteren wij t/m 20 januari op een EXTRA droomcheque t.w.v. 10% van uw 
netto aankoopbedrag vanaf €1000,- te besteden aan woon- en textielaccessoires.

 

*Vraag naar de voorwaarden.

Droommerken van o.a.

10%*

Ontvang t/m 20 januari 2020

EEN DROOMCHEQUE
MET EXTRA KORTING VAN

* Te besteden aan woon- en textielaccessoires.
 Vraag naar de voorwaarden.


