
op bed + matras*

Slapen wordt heerlijker dan ooit op de boxsprings en matrassen van Beka®. Beiden worden 
vervaardigd uit de beste natuurlijke materialen. Zo vormen boxspring, hoofdbord en matras 
een harmonieus geheel, wat je zowel  ‘s nachts alsook overdag een rustig en zalig gevoel geeft.

Be
d 

Br
ug

es
 D

el
ux

e

* Actie geldig 
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Maand van het bed
Een hele maand korting op de betere boxsprings, 
matrassen en lattenbodems.

Bed Bruges Deluxe (160 x 200cm)
Catalogusprijs: 2.545€

Matras Dreamer (160 x 200cm)
Pocketveren + Geltex vulling
Catalogusprijs: 1.900€

Ook andere maten zijn mogelijk.
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Magnitude® is een uniek bedconcept van Belgische makelij dat je toelaat jouw hoogst 
persoonlijke droombed te creëren: jij kiest de elementen en bepaalt de stoffen. 
Van klassiek tot design, van barok tot minimaal, van sober tot heel gewaagd.

op bed + matras*

Niet zomaar een bed
De kwaliteit van je nachtrust ligt ons nauw aan het hart. 
Daarom gaan wij samen met jou op zoek naar de juiste matras 
in combinatie met de juiste bodem of boxspring. 
Je optimale slaapcomfort op maat is ons doel.

Be
d 

Ch
ur

ch
ill

Bed Bruges Deluxe (160 x 200cm)
Catalogusprijs: 2.545€

Matras Dreamer (160 x 200cm)
Pocketveren + Geltex vulling
Catalogusprijs: 1.900€

Ook andere maten zijn mogelijk.
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Bed Churchill (180 x 200cm)
Catalogusprijs: 3.950€

Bed Ledra (180 x 200cm)
Catalogusprijs: 3.085€

Bed Sella (180 x 200cm)
Catalogusprijs: 3.085€

Luxe matras Versailles (180 x 200cm)
Multi-pocketveren + talalaya latexvulling
Catalogusprijs: 3.090€

Luxe matras Amboise (180 x 200cm)
Geharde pocketveren + talalaya latexvulling
Catalogusprijs: 2.140€

Ook andere maten zijn mogelijk.
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jubileumkorting*

Bjorn®-donsdekens zijn handgemaakt van de fijnste en zuiverste ganzen-
dons. Dankzij hun groot donsvolume en sterke veerkracht zorgen ze voor 
een aangenaam gevoel tijdens de slaap.
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Lotus fresh 
50% natuurzijde + 50% katoen

140 x 200cm       €128   € 108 
200 x 200cm       €199   € 169
240 x 220cm       €245   € 208
270 x 220cm       €266   € 226

Crecca 
90% witte ganzendons

140 x 200cm       €248   € 211 
200 x 200cm       €370   € 314
240 x 220cm       €468   € 397
270 x 220cm       €495   € 420

Lichte vulling

ØLR

R
Extra-lichte vulling

Himmel 
100% witte Tsjechische ganzendons

140 x 200cm       €439   € 373 
200 x 200cm       €640   € 544
240 x 220cm       €835   € 709
270 x 220cm       €899   € 754

Medium vulling

ØLR d

D O N S D E K E N S  &  H O O F D K U S S E N S

JAAR
50

Lichte dekbedden
Speciaal ontworpen voor een optimaal slaapcomfort tijdens 
de warmere lente- en zomernachten.



VIP-cheque*

Of je nu een romantische ziel bent of een minnaar van de meer sobere klasse, ons 
lentefris assortiment donsovertrekken zal je alleen maar bekoren. Ook voor de aller- 
kleinsten hebben we écht leuke overtrekken.
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Betoverende 
bedovertrekken
Verlinden slaapcomfort is ook je huis van vertrouwen voor een stralende 
slaap- of badkamer. Laat je verleiden door onze nieuwe lentecollectie 
bed- en badlinnen.

E S S E N Z A

Vanaf 79,95 tot 179,95€

Vanaf 69,95 tot 159,95€


