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Grote sortering dekbedovertrekken sterk afgeprijsd!
Katoen, luxe satijn of warme flanel voor de winter.
Leuke dekbedovertrekken van Pip
Volop keuze uit prachtige dessins van o.a.:

Auping - Covers en Co – Essenza – Gant - HNL bedlinnen
Pip - Vandyck - Esprit – Marc O’Polo
Let op de speciale Vandyck
opruimingsfolder die samen met
deze folder bezorgd wordt!

Vandyck jersey hoeslaken
In diverse kleuren
80/90 x 200 cm van € 24,95 voor € 15,00
90 x 210/220 cm van € 27,45 voor € 16,50
100/110 x 200 cm van € 29,95 voor € 19,50
140/150 x 200 cm van € 29,95 voor € 19,50
160/180 x 200 cm van € 37,45 voor € 21,50
160/180 x 210/220 cm van € 39,95 voor € 23,50
200 x 200/210 cm van € 42,45 voor € 24,50

Vandyck jersey hoeslaken
voor topmatras
In de kleuren wit, naturel, linnen of antraciet
1 persoons 80/90/100 x 190-200
van € 24,95 voor € 15,00
2-persoons 140/150/160 x 200-220
van € 29,95 voor € 19,50
Lits-jumeaux 180/190/200 x 200-220
van € 37,45 voor € 21,50

Vandyck split-topper hoeslakens
In wit, naturel, linnen of antraciet
2-persoons 140/150/160 x 200-220
van € 39,95 voor € 29,95
Lits-jumeaux 180/190/200 x 200-220
van € 49,95 voor € 34,95

Diverse dessins
Vandyck badjassen
afgeprijsd tot wel 60% korting!

Vandyck Ranger uni badgoed,
50% korting
Baddoek 55 x 100 cm
van € 14,95
voor € 7,45
Washand 16 x 22 cm
van € 4,95
voor € 2,45
OP = OP!

Diverse Gant
dekbedovertrekken
sterk afgeprijsd!
Fantastische kwaliteit,
maar…OP=OP
Diverse keukensets
Keukendoek + theedoek,
van € 9,95 voor € 7,95 per set

Stretch molton
ondersloop met rits
Geschikt voor 50 x 70 cm en 60 x 70 cm kussen
Per 2 stuks van € 21,00 voor € 15,95

Molton geweven ondersloop
60 x 70 cm. Per 2 stuks voor € 14,95

SLP Stretch molton
hoeslaken 250 gr/m2
80/90/100 x 200/220 cm van € 39,95 nu € 29,95
120/140 x 200/220 cm van € 49,95 nu € 39,95
160/180 x 200/220 cm van € 54,95 nu € 44,95
180/200 x 200/220 cm van € 59,95 nu € 49,95

SLP4SOFTNESS hoofdkussen
gevuld met microvezel, wasbaar
Van € 53,25 voor € 39,95

Basic hoofdkussen
met zachte vezelbolletjes, wasbaar en navulbaar
Van € 34,95 voor € 24,95

Kapok hoofdkussen,
Tijk gevuld met bamboe
Stevig kussen met goede vochtregulering
Voor maar € 39,95

Kinder hoofdkussen
Door los binnenkussen in dikte aan te passen
Van € 34,95 voor € 24,95

Anti-allergisch dekbed
3D holle vezel, wasbaar op 60°C. Enkele uitvoering:
140 x 220 cm van € 89,95 voor € 54,95
200 x 220 cm van € 139,00 voor € 89,95
240 x 220 cm van € 159,00 voor € 99,95
Ook leverbaar in 200 cm lengte en
4 seizoenen uitvoering
OP=OP

Percal katoenen hoeslaken
In wit of naturel
80 x 200 cm € 16,90
90 x 200 cm € 16,90
Ook in grote en lengtematen,
van 140 x 200 cm t/m 180 x 220 cm

Percal katoenen laken
In wit of naturel
150 x 270 cm € 16,90
200 x 270 cm € 21,90
240 x 270 cm € 29,90

Percal katoenen kussensloop

Vandyck gestreept en
geblokt badgoed

In wit of naturel
Per 2 stuks € 10,90

50% korting
Baddoek 55 x 100 cm van € 18,45 voor € 9,25
Washand 16 x 22 cm van € 4,95 voor € 2,45
OP = OP!

SLP4FRESHNESS hoofdkussen
Tijk doorgestikt met natuurzijde, wasbaar
Van € 53,25 voor € 39,95

Spreien, woonplaids,
sierkussens en
kussenhoezen
van o.a.
Essenza, Gant en Vandyck

Nu afgeprijsd!
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Zuiver wollen dekbed

Prachtige natuurlatex matras,

Gevuld met Texelse wol. 4 seizoenen uitvoering,
vulgewicht 250 + 450 gr/m2:
140 x 200 cm € 109,90
140 x 220 cm € 119,90
200 x 200 cm € 179,90
200 x 220 cm € 199,90
240 x 200 cm € 209,90
240 x 220 cm € 229,90

OP = OP!
ca. 22 cm hoog in de uitvoering medium
90 x 200 cm voor € 795,00

Vandyck Excellent donsdekbed
Winterdekbed in enkele uitvoering
Gevuld met 95% zuivere witte Oost-Europese
ganzendons Carré dekbed met tussenschotjes, tijk
van mako katoen
140 x 200 cm van € 399,00 voor € 299,00
140 x 220 cm van € 439,00 voor € 289,00
240 x 220 cm van € 719,00 voor € 539,00
OP = OP!

Vandyck Astro donsdekbed
4 seizoenen uitvoering
Gevuld met 90% ganzendons, tijk van gekamde katoen
140 x 200 cm van € 379,00 voor € 299,00
140 x 220 cm van € 419,00 voor € 339,00
200 x 200 cm van € 565,00 voor € 449,00
240 x 200 cm van € 639,00 voor € 509,00
240 x 220 cm van € 699,00 voor € 559,00

Comfortabele pocketveer matras
OP = OP! Afgedekt met natuurlatex
ca. 22 cm hoog in de uitvoering medium
80 x 200 cm voor € 745,00
90 x 200 cm voor € 795,00
Diverse showroommatrassen met
kortingen tot 70% o.a. Auping,
Beddelicious en Ledorm

SLP Family boxspringset
Complete boxspringset incl. boxsprings,
hoofdbord en witte matrassen
160 x 200 cm van € 2385,00 voor € 1789,00
180 x 200 cm van € 2532,00 voor € 1899,00
Verstelbare uitvoering:
160 x 200 cm van € 3639,00 voor € 2729,00
180 x 200 cm van € 3852,00 voor € 2889,00
Voordeelset met gestoffeerde matrassen en topmatras
is mogelijk. Andere maten zijn leverbaar

Showroommodel Ledikant
Carré
met 2 nachtkastjes met laden, Eiken white finish, exclusief
bodems en matrassen
180 x 200 cm, van € 1897,00 voor € 950,00

Showroommodel Auping
Auronde 1500
180 x 200 cm, beuken naturel, inclusief hoofdbord,
achterelement en spiraalbodems Excl. matrassen
180 x 200 cm, van € 1950,00 voor € 975,00

Showroommodel Ledorm
boxspring
Luxe design hoofdbord van Hella Jongerius
180 x 200 cm, 2 boxsprings Regale,
1 hoofdbord 280 cm breed, en een sierlijst
Excl. matrassen, van € 7124,00 voor € 2995,00

Showroommodel ledikant Oslo
Genoest hout, deelbaar, inclusief 2 nachtkastjes
met laden, exclusief bodems en matrassen
180 x 200 cm, van € 2020,00 voor € 1495,00

Beddelicious Ezzential
donsdekbed
enkele uitvoering, warmteklasse 2
Gevuld met 90% eendendons
140 x 220 cm van € 209,00 voor € 179,00
240 x 220 cm van € 349,00 voor € 299,00
4 seizoenen uitvoering
140 x 220 cm van € 299,00 voor € 259,00
240 x 220 cm van € 498,00 voor € 419,00

Showroommodel Ledorm
boxspring
180 x 200 cm in naturel stof, 2 boxsprings Regale +
1 gecapitonneerd hoofdbord, 140 cm hoog,
Excl. matrassen,
van € 3737,00 voor slechts € 1750,00

Tijdens de opruiming

10% korting

Restant dekbedden
voor de halve prijs!
Nog enkele stuks in
diverse maten! Op=op

op onze reguliere collectie
dekbedden, kussens, dekens,
spreien, bed- en badtextiel.

SLP Spirit matras

I.v.m. de opruiming

HR 55, 22 cm hoog met soepel
geprofileerde schouderzone
80 x 200 cm van € 545,00 voor € 409,00
90 x 200 cm van € 599,00 voor € 449,00
Andere maten leverbaar

SLP Sunset matras
HR 42, 18 cm hoog,
80 x 200 cm van € 305,00 voor € 229,00
90 x 200 cm van € 332,00 voor € 249,00
Andere maten leverbaar

Opruiming van
4 t/m 17 januari 2018
extra geopend
op maandag 8 januari
KIJK VOOR AFBEELDINGEN VAN DE SHOWROOMMODELLEN OP ONZE WEBSITE:
WWW.BEDDENSPECIALIST.NL/WINKELS/JAC-NOTA/OUTLET

