
Kijk ook eens op onze website: 
www.prestonslaapcomfort.nl

I495,-
vanaf 1993,-

Bij elektrisch verstelbare 
boxspring GRATIS 
draadloze bluetooth 
afstandbediening. 
Tevens bestaat de 
mogelijkheid tot app 
bediening.

gratis!

sale
voorjaars

royal2oboxspringset

Preston Royal 20
• Boxsprings 20 cm, vlak, met pocketveren, voor solide basis en ondersteuning
•  boxspringpoten in diverse uitvoeringen voor een mooie look
• Glad gestoffeerd hoofdbord, 7 cm dik x 80 of 100 cm hoog, strak design
•  Pocketveermatras(sen) met 7 comfortzones, voor optimale lichaam ondersteuning
• Comfortschuim topdek, comfortabele en goede ondersteuning
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren

140 x 200 cm van 1993,- NU VOOR 1495,- 160 x 200 cm van 2260,- NU VOOR 1695,- 
180 x 200 cm van 2393,- NU VOOR 1795,-
Elektrisch verstelbaar leverbaar vanaf 3460,- NU VOOR 2595,- 
én GRATIS draadloze Bluetooth afstandbediening.

Vlak

preston dreamcollectie®
dreamcollectie®
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royal25boxspringset

I695,-
2260,-vanaf

Vlak

Preston Royal 25
• Boxsprings 25 cm, vlak, met pocketveren, voor solide basis en ondersteuning
•  boxspringpoten in diverse uitvoeringen voor een mooie look
• Glad gestoffeerd hoofdbord, 7 cm dik x 80 of 100 cm hoog, strak design
•  Pocketveermatras(sen) met 7 comfortzones, voor optimale lichaam ondersteuning
• Comfortschuim topdek, comfortabele en goede ondersteuning
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren

gratis!

140 x 200 cm van 2260,-  NU VOOR 1695,- 
160 x 200 cm van 2527,- NU VOOR 1895,- 
180 x 200 cm van 2660,- NU VOOR 1995,-
Elektrisch verstelbaar leverbaar 
vanaf 3860,- nu voor 2895,- 
én GRATIS draadloze Bluetooth afstandbediening.

Bij elektrisch verstelbare 
boxspring GRATIS 
draadloze bluetooth 
afstandbediening. 
Tevens bestaat de 
mogelijkheid tot app 
bediening.

elektrisch verstelbaar 

vlak



nu ook met handgrepen 
leverbaar meerprijs 

50,- per matras

Preston Royal Silver 
Geneste pocketveer matras met 
7 comfortzones afgedekt met 4 cm 
veerkrachtig koudschuim HR55 of HR60.
Nu leverbaar in 4 hardheden
(soepel, medium, stevig en extra stevig). 
Anti-allergische tijk,  afritsbaar en 
voorzien van 3D verluchtingsborder. 
Tijk is voorzien van een Thermo-Gel® 
finish.
 
70/80/90 x 190/200/210 cm 
van 599,- VOOR 449,-
140 x 190/200/210 cm 
van 999,- VOOR 749,-

Preston Royal Platinum 
7-zone geneste pocketvering matras 
met 4 cm drukverlagende visco 
elastische schuim afdekking. 
4 zijden rits. Anti-allergische tijk,  
afritsbaar en voorzien van 
3D verluchtingsborder. 
Tijk is voorzien van een 
Thermo-Gel® finish. 
70/80/90 x 190/200/210 cm 
van 732,- VOOR 549,-
140 x 190/200/210 cm 
van 1132,- VOOR 849,-

Preston Royal Bronze 
Hoogwaardige vol koudschuim matras 
met 7 comfortzones. Heerlijk comfortabe-
le matras met een hoge veerkracht. 
Kwaliteit HR 55 en HR 60, afhankelijk van 
de hardheid. Leverbaar in soepel, stevig 
en extra stevig. 4 zijden rits. 
Anti-allergische tijk,  afritsbaar en voorzien 
van 3D verluchtingsborder. Tijk is voorzien 
van een Thermo-Gel® finish.
70/80/90 x 190/200/210 cm 
van 799,- VOOR 599,-
140 x 190/200/210 cm 
van 1199,- VOOR 899,-

Thermo-Gel finisch®...
Thermo-Gel finish® maakt de tijk intelligent: 
hij voelt minutieus aan wanneer én waar jij het 
onaangenaam warm hebt. Pas op dàt moment, 
en precies op diè plek, wordt de verkoelende 
werking geactiveerd.

preston royalcollectie®

royalmatras

Dikte 24 cm

4 zijden rits

Thermo-Gel finish

449,-
vanaf

25%
korting

nu
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140 x 200 cm van 2260,-  NU VOOR 1695,- 
160 x 200 cm van 2527,- NU VOOR 1895,- 
180 x 200 cm van 2660,- NU VOOR 1995,-
Elektrisch verstelbaar leverbaar 
vanaf 3860,- nu voor 2895,- 
én GRATIS draadloze Bluetooth afstandbediening.



Talalay® latex
side to side pocketveer
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titaniummatras

De Preston Titanium 
matras serie is 

uitgebreid!

Preston Titanium Hybrid:
• Interactieve hoog-laag pocketveren met 7 comfortzones, 2 hardheden

• Afgedekt met 4 cm Pulse® latex voor extra comfort
• Extra zachte comfort toplaag van 2 cm Flofom®

• Bi-elastische stretch tijk, afritsbaar en wasbaar en onderzijde 
voorzien van 3D klimaatvezel

  80/90 x 200/210 cm NU 995,-

Preston Titanium Ultimate:
• Basis laag van 14 cm geprofileerd 
  koudschuim, 2 hardheden, met extra diepe 
  schouder profilering
•  Ondersteunende comfortlaag van 4 cm 
  Visco-elastisch traagschuim
• Afgedekt met 4 cm Pulse® latex voor extra comfort
•  Extra zachte comfort toplaag van 2 cm Flofom®
• Bi-elastische stretch tijk, afritsbaar en wasbaar en onderzijde 
  voorzien van 3D klimaatvezel
  80/90 x 200/210 cm NU 995,-

Preston Titanium Nature:
•  Side to side pocketveren afgedekt met Talalay® latex. 
  2 hardheden leverbaar
•  Handgrepen voor makkelijk draaien en keren
•  Optimale ventilatie door gebruikt pocketveren systeem
•  Tijk is voor extra comfort doorgestikt met 
  comfortabel noppenschuim
  
  80/90 x 200/210 cm NU 795,-

Dikte 25 cm

handgrepen

795,-
vanaf

Dikte 24 cm

niet keerbaar 

bi-elastische 
stretch tijk
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140 x 200 cm - vlak van 2744,- NU VOOR 2195,-
160 x 200 cm - vlak van 2994,- NU VOOR 2395,- 
180 x 200 cm - vlak van 3119,- NU VOOR 2495,-

2I95,-
2744,-vanaf

Vlak

royal3oboxspringset

gratis!

Preston Royal 30
• Boxsprings 30 cm, vlak, met pocketveren, voor solide basis en ondersteuning
•  boxspringpoten in diverse uitvoeringen voor een mooie look
• Design gestoffeerd, deelbaar, hoofdbord, 12 cm dik x 120 cm hoog,  diverse uitvoeringen
•  Pocketveermatras(sen) met 7 comfortzones, voor optimale lichaam ondersteuning
• Comfortschuim topdek, comfortabele en goede ondersteuning
• Leverbaar in vele stofsoorten en kleuren

140 x 200 cm - elektro van 4119,- NU VOOR 3295,-
160 x 200 cm - elektro van 4369,- NU VOOR 3495,-
180 x 200 cm - elektro van 4494,- NU VOOR 3595,-

handgrepen

Bij elektrisch verstelbare 
boxspring GRATIS 
draadloze bluetooth 
afstandbediening. 
Tevens bestaat de 
mogelijkheid tot app 
bediening.

elektrisch verstelbaar 

vlak
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noacomfort ledikant

Comfort ledikant Noa
Een deelbaar ledikant met een comfort in- en uitstaphoogte met een strak design. Leverbaar in 3 kleuren. Uiteraard zijn er ook 
bijpassende linnenkasten en commodes leverbaar. Door het deelbare ledikant kunt u makkelijk schoonmaken onder het bed maar 
ook uw matrassen makkelijk opmaken. De compleet geprijsde bedset bestaat uit: 1 deelbaar ledikant met achterwand en 
2 nachtkasten 40 cm breed (op poten) met achterwanden. 
160 x 200 cm van 2179,- NU 1495,- 180 x 200 cm van 2279,- NU 1595,-

preston dreamcollectie®

I 495,-
vanaf 2179,-

Uitrijdbaar, makkelijk opmaken



noa

Comfort ledikant Noa
Een deelbaar ledikant met een comfort in- en uitstaphoogte met een strak design. Leverbaar in 3 kleuren. Uiteraard zijn er ook 
bijpassende linnenkasten en commodes leverbaar. Door het deelbare ledikant kunt u makkelijk schoonmaken onder het bed maar 
ook uw matrassen makkelijk opmaken. De compleet geprijsde bedset bestaat uit: 1 deelbaar ledikant met achterwand en 
2 nachtkasten 40 cm breed (op poten) met achterwanden. 
160 x 200 cm van 2179,- NU 1495,- 180 x 200 cm van 2279,- NU 1595,-

www.prestonslaapcomfort.nl |7

I25,-

er is al 
een topper 

leverbaar vanaf

Preston Basic getaped.
Comfortschuim interieur voor 

goede ondersteuning. 7 cm dik
80 x 200 van 169,- NU 125,-
90 x 200 van 169,- NU 125,-

160 x 200 van 290,- NU 219,-
180 x 200 van 319,- NU 239,-

Alle maten leverbaar.

Preston Silver topper.
interieur van veerkrachtig koud-

schuim met goede ventilatie. 
7 cm dik.

80 x 200 van 237,- NU 179,-
90 x 200 van 237,- NU 179,-

160 x 200 van 387,- NU 289,-
180 x 200 van 443,- NU 329,-

Alle maten leverbaar.

Preston Platinum topper.
interieur van drukverlagend en 

ondersteunend traagschuim. 
7 cm dik.

80 x 200 van 285,- NU 209,-
90 x 200 van 299,- NU 219,-

160 x 200 van 464,- NU 349,-
180 x 200 van 529,- NU 399,-
               Alle maten leverbaar.

Wist u dat er topdekken zijn voor als u schouderklachten heeft?
Wist u dat er topdekken zijn voor als u het snel warm heeft?

Wist u dat wij elke topper in de door u gewenste maat kunnen leveren?
Wist u dat alle toppers ook in een split of broek uitvoering geleverd worden?

Wist u dat de midden naad nagenoeg niet voelbaar is met het gebruik van een topper?
Wist u dat het opmaken van het bed nu wel heel erg makkelijk is geworden?

weetjes

Preston 
Titanium Natuur topper.

interieur van soepel en veerkrachtig
 Talalay® latex. Tijk doorgestikt mat 

dacron en zuiver scheerwol. 
7 cm dik.

80/90 x 190/200/210 cm NU 349,-
160 x 190/200/210 cm NU 699,-
180 x 190/200/210 cm NU 799,-

toppers
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Zoals afgebeeld 
300x217 cm 

met 2 wit glazen deuren 
1039,-

Zoals 
afgebeeld 

300x217 cm 
dekor zwart 

849,-

Zoals afgebeeld 
5-deurs kast 250/217 cm 775,- 

Zoals 
afgebeeld 
300x217 cm 
dekor wit met 
GRATIS spiegel
849,-

Preston zweefdeurkast Waylon
Kwaliteits kast, made in Germany, leverbaar in 4 breedte maten (150, 200, 250 en 300 cm). De hoogte van de kast is 217 cm en 
buitenwerkse diepte is 67 cm. Leverbaar in de dekor kleuren: alpine wit, zilver, havanna, zwart, ruw eiken en truffel eiken. 
De deuren zijn ook leverbaar in de beschikbare dekor kleuren en tegen meerprijs met een kristal spiegel, wit glas, magonolia 
glas, donker grijs glas en zwart glas.Deze kast is leverbaar vanaf 549,- (150/217 cm in dekor) inclusief GRATIS spiegel bij 
inlevering van de bon. Ook bestaat de mogelijkheid om deze kast te leveren met draaideuren, zie kleine foto links bovenaan.

549,-
vanaf 748,-

Preston zweefdeurkast Waylon
150x217 cm  van 748,- voor 549,-
200x217 cm  van 817,- voor 599,-
250x217 cm  van 984,- voor 749,-

300x217 cm  van 1122,- voor 849,-
Meerprijs extra spiegeldeur    95,-

Meerprijs per glasdeur    95,-
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Zoals afgebeeld: 
3-deurs kast met 2 glazen deuren en 
1 spiegeldeur en grepen in chroom 
1443,- (excl. verlichting)

Zoals afgebeeld: 
romp in de maat 336 /240 
in de kleur dekor sephia met 
deuren in dekor sand en 
grepen in dekor sephia 1247,- 
(excl. passe-partout en 
power led verlichting, 
meerprijs 710,-)

499,-
vanaf

*

muranoschuifdeurkast
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Nachtkasten 
al leverbaar 
vanaf 187,-

waylon

Zoals 
afgebeeld 
300x217 cm 
dekor wit met 
GRATIS spiegel
849,-

Ons Preston kast- en bijmeubel programma Murano heeft nagenoeg alles 
wat ú zoekt aan opbergmogelijkheden. Dit is eigenlijk te uitgebreid om 
op te noemen. Zweefdeurkasten leverbaar van 113 cm breed t/m 400 cm 
breed. Kast hoogte kan variëren: 200, 222 en 240 cm. Diepte afhankelijk van 
de breedte maat: 49 of 68 cm. Kleuren: te veel om op te noemen, maar ook 
te combineren. Laat u voorlichten door onze specialisten en neem de maten 
mee. Uiteraard zijn bijpassende nachtkasten en commodes leverbaar.



Met deze hoog-laag lattenbodem wordt uw 
vertrouwde bed, zonder optische veranderingen, 
een volledig functioneel verpleegbed. 
Deze bodem is te plaatsen in het comfort ledikant 
Willemijn maar ook in nagenoeg elk ander comfort-
hoogte ledikant. 
Met deze oplossing verandert er op het oog niets, 
behalve dat uw verplegende/verzorgende een 
juiste werkhoogte kan instellen. 
Uiteraard kunt u ook het rugdeel en het voetendeel 
met knieholte ondersteuning afzonderlijk elektrisch 
verstellen. 

Meerprijs voor gelijktijdige aanschaf met 
bedset Willemijn 1000,-
Losse verkoopprijs hoog/laag lattenbodem 
80 of 90/200 cm van 1495,- VOOR 1295,-
Pootset als afgebeeld leverbaar 1-persoons voor 49,-

1O | www.prestonslaapcomfort.nl

Kijk ook eens op onze website: 
www.prestonslaapcomfort.nl

Complete set aanbieding bestaat uit ledikant incl. elektrisch 
verstelbare bodem met bijbehorende matras en nachtkast met 3 laden (excl. nachtkast 
opzetstuk en schapje) normaal 1276,- nu voor de extra aantrekkelijke prijs van slechts 995,- 
met gratis montage. Eventueel ook in hoog-laag lattenbodem leverbaar, zoals hieronder.

willemijnledikant

995,-
vanaf 1276,-



Met deze hoog-laag lattenbodem wordt uw 
vertrouwde bed, zonder optische veranderingen, 
een volledig functioneel verpleegbed. 
Deze bodem is te plaatsen in het comfort ledikant 
Willemijn maar ook in nagenoeg elk ander comfort-
hoogte ledikant. 
Met deze oplossing verandert er op het oog niets, 
behalve dat uw verplegende/verzorgende een 
juiste werkhoogte kan instellen. 
Uiteraard kunt u ook het rugdeel en het voetendeel 
met knieholte ondersteuning afzonderlijk elektrisch 
verstellen. 

Meerprijs voor gelijktijdige aanschaf met 
bedset Willemijn 1000,-
Losse verkoopprijs hoog/laag lattenbodem 
80 of 90/200 cm van 1495,- VOOR 1295,-
Pootset als afgebeeld leverbaar 1-persoons voor 49,-
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Kijk ook eens op onze website: 
www.prestonslaapcomfort.nl

Preston 
4 seizoenen dekbed.  
100% Wash Cotton, 
100% Gesanforiseerde katoen
60o graden wasbaar
140 x 200 van 115,- nu    89,95
140 x 220 van 129,- nu    99,95
200 x 200 van 165,- nu 129,95
240 x 200 van 209,- nu 159,95
240 x 220 van 219,- nu 179,95

Preston Silver 
4 seizoenen donsdekbed.
Tijk: 100% katoen NM70. 
Vulling: 90% eendendons 10% veertjes. 
Nederlands produkt! Met 5 jaar garantie. 
Nomite label = geen huisstofmijt
140 x 200 van 222,- nu 149,95
140 x 220 van 267,- nu 179,95
200 x 200 van 399,- nu 269,95
240 x 200 van 420,- nu 289,95
240 x 220 van 470,- nu 319,95

49,-

89,95vanaf I49,95vanaf

90%
zuiverdons

vulling

100%
katoen

origineel
comforel

vulling

dons
met 

veertjes

35,-

99,95vanaf

wasbaar

4-seizoenen dekbed 
Preston Silver synthetisch 
Kwaliteit: voor mensen die gevoelig zijn voor huis-
stofmijt, bacteriën en schimmels Model 4-seizoenen: 
100%Trevira® vezels met rits verbonden
Zomerdeel 200 gr/m2 Herfstdeel 400 gr/m2 
Tijk: 100% Sanitized® witte microfiber
140 x 200 van 134,- nu    99,95
140 x 220 van 149,- nu 109,95
200 x 200 van 219,- nu 159,95
240 x 200 van 255,- nu 189,95
240 x 220 van 295,- nu 219,95

Hoofdkussen 
Preston Silver contour 
synthetisch
Een mooi en goed ondersteund 
kussen met een opschudbare 
vulling Vulling: Originele 
Comforel® vezelbolletjes 
Model: met schoudercontour
Tijk: 100% katoen, 
wit met satijnen bies en rits 

Hoofdkussen 
Preston Double Face
Een tweezijdig hoofdkussen 
wat goed ademend en 
opschudbaar is Vulling zijde 
1/ecru: 15% witte Europese 
eendendons/
85% eendenveertjes 
Vulling zijde 2/wit: 90% witte 
Europese eendendons/
10% eendenveertjes 
Model: puntmodel 
Tijk: 100% katoen 

Hoofdkussen 
Preston Latex Royal soft 
Natuurrubber met dons is een 
heerlijk en goed 
ondersteunend kussen
In verschillende hardheden
Vulling: Vita Talalay® latex en 
90% Europese eendendons 
Model: met schoudercontour 
Tijk: 100% katoen, 
wit met satijnen bies 

willemijnledikant
76,-

53,-

Talalay 
latex 

175,-

I I9,-
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Preston Classic matras
Veel goede product eigenschappen hebben we samengevoegd in onze Preston Classic matras. Pocketveren 
met 7 comfortzones welke aan beide zijden zijn afgedekt met hoogwaardig en veerkrachtig koudschuim met 
een hoog soortelijk gewicht. De tijk is doorgestikt met een dunne comfortabele laag noppenschuim voor extra 
comfort en een zacht gevoel. Tevens is de matras voorzien van 4 handgrepen voor makkelijk draaien en keren 
van de matras. Deze matras is leverbaar in een soepel of stevig ligcomfort. 

70/80/90 x 190/200/210 cm 695,-

sale
Kijk ook eens op onze website: 

www.prestonslaapcomfort.nl

2eclassic
matras

gratis!

preston
dreamcollectie®


