Winteropruiming60 jaar
tot 50% korting!
1957

2017

INCLUSIEF
GRATIS*
LINNENPAKKET

INCLUSIEF
GRATIS*
LINNENPAKKET

€ 200,-

€ 200,-

t.w.v.

t.w.v.

Caresse 4860: Vlakke boxspring - compleet:

Elektrisch verstelbare boxspring - compleet:

Gestoffeerd gecapitonneerd hoofdbord en voetbord, 2x vlakke pocketveer boxspring
met robuust frame, 2x pocketveer matras met 7 comfort zones; topmatras van hoogwaardig comfortschuim met 3-D ventilatie, pootjes in rvs.

Keuze uit 13 stoffen en 3 lederlook kleuren, elektrische boxspring met poten,
2x gestoffeerde pocketmatras in normaal of stevig, 2x radigrafische bediening en voetbeugels, hoofdbord en splittopper:

VAN €3095,- NU €2495,-

140x200cm: van €2070,- voor €1395,- | 160x200cm: van €2210,- voor €1495,180x200cm: van €2350,- voor €1595,- | 180x210cm: van €2497,- voor €1695,-

Ook leverbaar in vlak: normaal €1995,- nu €1495,-

Meerprijs voetbord: €154,-

BIJ
AANSCHAF
95%DONSBED
GRATIS (!)
OVERTREK*

Warm Wintervoordeel!

4 JAARGETIJDEN
DEKBEDDEN

Pracht ledikant op comforthoogte in ruw eiken deco
kleur! Ook in andere maten leverbaar (meerprijs).

DONS 95%*

SYNTHETISCH*

LEDIKANT 90 X 200, COMPLEET MET LATTENBODEM EN POCKETMATRAS

95% witte poolse dons, blokstiksel, katoenen tijk

Zachte synthetische vulling, tijk wasbaar >95o

Vlakke bodem
€1310,-

Elektrische bodem
€1570,-

€898,-

€1098,-

140 x 200
140 x 220
200 x 200
240 x 200
240 x 220

239,269,369,429,499,-

NU €199,NU €219,NU €299,NU €349,NU €399,-

140 x 200
140 x 220
200 x 200
240 x 200
240 x 220

139,169,259,285,319,-

NU €109,NU €129,NU €179,NU €199,NU €229,-

Extra korting op overtrek

bij aanschaf synthetisch dekbed:

1-persoons: €20,2-persoons: €30,lits-jumeaux: €40,-

: 2e artikel nu: 50% korting!

INCLUSIEF
GRATIS*
LINNENPAKKET

AANBIEDINGEN

- Royal Stretch molton, past altijd!
ook geschikt voor 210/220 cm lengte

t.w.v.

€ 200,-

- 1-persoons
- 2 persoons

NU €22,95
NU €29,95
NU €34,95

Caresse 4600: Elektrische boxspring

- Lits-jumeaux

Gestoffeerd hoofdbord, 2x elektrisch verstelbare boxspring + ‘pull-back’
systeem, voor ideale ergonomische verstelling en zitpositie, 2x pocketveer matras + 7 comfortzones, 2x voetstopper, topmatras van hoogwaardig koudschuim, 2x elektrische motor + kabelbediening.

SUPERDEALS!

140x200cm: €1995,- | 160x200cm: €2095,180x200cm: €2195,- | 180x210cm: €2295,180x210cm: €2495,-

OP=OP!

DEKBED OVERTREKKEN
(Percal)katoen en satijn. Van bekende merken als:
Cinderella, Van Dijck, Beddinghouse, Kardol, Verstraten!

1-persoons | 2-persoons | Lits-jumeaux

ALLES MET 50% KORTING!

Compleet
systeem!

Tempur Zero G

Bij ons ligt het al 60 jaar
nét even anders!

2 Kerstdag
GEOPEND
e

12-17 u.

COMPLEET BEDSYSTEEM 180x200 / 180x210: 2x
bedbodem; 1x hoofdbord; 2x pootset chroom;
voetbeugels; 21 cm cloud of sensation-matras
naar keuze. Massagesysteem. Kleur zwart.
180x200 cm: €6338,- 180x210 cm: €6588,-

Nu: €4975,-

Nu: €5175,-

Emmen • Nijbracht 84a • (0591) 64 83 28 • www.bosmabedden.nl

* Keuze uit door ons geselecteerde collectie

Comfort ledikant

160 x 200 cm
of 180 x 200 cm
of 160 x 210 cm
of 180 x 210 cm

