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Design Deals
op onze Original boxsprings

Een tijdloos design met hoogwaardige afwerking. Handgemaakt en naar jouw smaak, dankzij de keuze uit 
95 stoffen en 8 hoofdborden. Dat is de Auping Original boxspring. Nu al vanaf € 2.835,- 

*Bekijk de voorwaarden op auping.nl/actie

€ 2.410,-*
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D r o o m v o o r d e e l  o p  t o p m e r k e n !NU BIJ AANKOOP VAN EEN BC BOXSPRING VANAF € 1500,- ONTVANGT U EEN

GRATIS DROOMCHEQUE TER WAARDE VAN 15%*

RUIM5.000 M 2 BEDDEN, 
BOXSPRINGS,

MATRASSEN ENKASTEN

MAAK NU EEN AFSPRAAK...

Maak een persoonlijke afspraak met één van onze 
slaapadviseurs in onze winkel, en kom in alle rust

proefliggen wanneer het u uitkomt.

Leg hiermee uw gezonde en comfortabele nachtrust in  
de vakkundige handen van Pullman. 

Door de in Nederland handgemaakte Pullman matrassen en 
boxsprings met ondersteuning op maat, ervaart u de perfecte 

nachtrust. Ontvang nu een gratis* textielpakket bij aankoop van 
een complete Pullman boxspringcombinatie  en profiteer van 

voordelige lentenachten...

Model: Pullman Belleville    |   Matras: Silverline Premier    
|    vaste uitvoering leverbaar vanaf: €3.399,-   

VOORDELIGE HERFSTNACHTEN

Nu met

GRATIS

€500,-pakket t.w.v.bedtextiel
*

Ik verlang naar mijn



ZWEEFDEURKAST STORAGE INCLUSIVE
Afmetingen: 249x222 cm, wit met vulkaan I Nu voor €1.399,-
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! I GRATIS montage I accessoires t.w.v. €418,-

GRATIS
MONTAGE

NU

€1399,-

Hasena Ledikant Edda

De veelzijdige ledikanten van het Zwitserse 
merk Hasena zijn volledig zelf samen te 
stellen. Elke stijl is denk- en uitvoerbaar, altijd 
gepersonaliseerd tot in de puntjes. Een modern 
scandinavisch bed of toch liever wat klassieker? 

Ledikant Lucas heeft een natuurlijk karakter! Het ledikant bestaat 
uit delen massief eiken en is mat gelakt. De poten, ofwel het 
onderstel is een gepoedercoated metaal in de kleur zwart.

Model EDDA in massief eiken is al  leverbaar

vanaf €1709,-

Model LUCAS
is al leverbaar

vanaf
€985,-

Ledikant Lucas

- leverbaar in medium en stevig
- in heel veel maten leverbaar

- prima ondersteuning
- matrasdikte ca. 20 cm.
- 360 pocketveren m2

- leverbaar in medium en stevig
- in heel veel maten leverbaar

- prima ondersteuning
- matrasdikte ca. 22 cm.
- 380 pocketveren m2

- leverbaar in medium en stevig
- in heel veel maten leverbaar
- uitstekende ondersteuning

- matrasdikte ca. 24 cm.
- 450 pocketveren m2

2E GRATIS
NIEUW NOVA MATRASSEN

DBO NOVA PREMIUM SPRING DBO NOVA LUXUS SPRING DBO NOVA EXCLUSIVE SPRING

Vanaf €739,- Vanaf €899,-Vanaf €599,-

LINNENKAST STORAGE
Leverbaar in diverse

maten en kleuren.

Voorbeeld:
Leverbaar als 2 deurs

200x223 cm (BxH)

Voor €769,-
Meerprijs spiegeldeur €89,-



NU VANAF

€698,-
NU VANAF

€1799,-

15%
KORTING

GELDIG OP DE 
GEHELE LUXURY 

COLLECTIE

DEZE ACTIE LOOPT T/M 31 OKTOBER 2021 EN GELDT NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. INFORMEER BIJ UW VERKOOPADVISEUR NAAR DE VERDERE VOORWAARDEN

OFFICIAL SUPPLIER

Deze boxspring is in de volgende kleuren en maten snel leverbaar:  
kleuren grey - anthracite en navy, maten  90/120/140/160/180 x 200 
cm. De boxspring is ook leverbaar in de lengtematen 210 en 220 cm, 
dit vergt een iets langere levertijd.

Smaakvol vormgegeven vlakke boxspringset Creation Giselle compleet met, heerlijke 
anti slip pocketveermatrassen (keuze uit verschillende hardheden en aantallen 
veren), een zalige drukverlagende koudschuim topper en een chique hoofdbord. 
De Giselle is zowel in een vlakke als elektrisch verstelbare uitvoering leverbaar

Sinne, het Friese woord voor zon, is een stijlvolle boxspring waarop 
je heerlijk slaapt. De royale pocketveermatras en de luxe topper 

zorgen voor extra comfort, en bieden de juiste ondersteuning aan 
jouw lichaam. Bovendien zorgt de geïntegreerde spiraalbodem 

voor extra goede ventilatie. Sinne Boxsprings zijn nu verkrijgbaar 
als setaanbieding, met vele gratis extra’s.

Boxspringset Creation V450 vlak BOXSPRINGSET Creation Giselle

NIEUW IN ONZE 
COLLECTIE 

STIEL VAN AVEK 

Boxspring Sinne Avek

Nu als set verkrijgbaar

Vanaf €3495,-

De beddenlijn STIEL van AVEK  is 
een mooi voorbeeld van een 

duurzaam ledikant met een  dubbel 
dwarsgespannen spiraalnetwerk ,

88% ventilerend. Het ledikant met een 
stalen frame, gestoffeerde bedrand en 

hoofdbord is een ware blikvanger.

Nú met

€ 600,-
voordeel!

Stiel bedmodel BASIC, inclusief spiraalbodems, 
matrassen, potenset, exclusief rand en achterwand

Nu Stiel Basic vanaf €2195,- 

Stiel bedmodel BOARD, inclusief achterwand,
spiraalbodems, matrassen, potenset, exclusief rand

Nu Stiel Board vanaf €2575,- 

Stiel bedmodel MAX, inclusief rand,
achterwand, spiraalbodems, matrassen, potenset

Nu Stiel Max vanaf €3195,- 



NU BIJ AANKOOP VAN EEN BC BOXSPRING VANAF € 1500,- ONTVANGT U EEN

* Te  b e s t e d e n  a a n  w o o n a c c e s s o i r e s  e n  b e d t e x t i e l ,  v r a a g  n a a r  d e  v o o r w a a r d e n

GRATIS DROOMCHEQUE TER WAARDE VAN 15%*

RUIM
5.000 M2 

BEDDEN, 

BOXSPRINGS,

MATRASSEN EN

KASTEN

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

Boxspring RAW
Vlak 160/180x200/210 Van €4195,- Voor €3695,-
Verstelbaar 160/180x200/210 Van €5295,- Voor €4795,-

Boxspring Ferro
Vlak 160/180x200/210 Van €3795,- Voor €2995,-

Verstelbaar 160/180x200/210 Van €4795,- Voor €3995,-

Boxspring Bronson
vlak 160/180x200/210 Van €4095,- Voor €3295,-
Verstelbaar 160/180x200/210  Van €4795,- Voor €3995,-

Boxspring City
Vlak 160/180x200 Van €2495,- Voor €1995,-

Verstelbaar 160/180x200 Van €3595,- Voor €2895,-

ACTIESET


