
 70-80-90x200cm: € 599 ipv 925  
 140x200cm:  € 799 ipv 1230 
 160x200cm:  € 899 ipv 1385 
 180x200cm:  € 999 ipv 1540

dikte:
24 cm
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Lengtematen 210/220 alsook buitenmaten verkrijgbaar

Een volledig collectie pocketveer matrassen, zowel met visco, CoolGel alsook  koudschuim en Latex!  Super  
ergonomische matrassen met Micro-pocketveren en dikke visco (nasa-schuim) afdeklaag, SPECIAAL ONTWORPEN 
VOOR RUG- EN RHEUMA-PATIËNTEN om een goede nachtrust te bezorgen. Kom deze uitgebreid testen en overtuig 
uzelf! Reeds honderden mensen zijn hiermee geholpen. Meer dan 250 boxsprings met pocketveren in alle maten en 
 verschillende kleuren. Ga voor lederlook of stof naar keuze. Dekbedden zowel in echte dons als in eco-down, wasbaar 
en anti-allergisch! Ook 4-seizoens dekbedden. Hoeslakens voor matrassen vanaf 15 cm tot 45 cm dikte, ook voor  
waterbedden. Hoofdkussens ergonomisch, drukverlagend, wasbaar, dreampearls, polyestervezel, veren, …  meer dan 
20 verschillende soorten. Set kussens reeds vanaf 29 euro , topkwaliteitskussen dat volledig wasbaar is. Lattenbodems 
zowel vast als elektrisch verstelbaar. Kappen in High Trell, individueel verstelbare schouder en lendenzone. Toppers / 
Oplegmatrassen in Visco om bovenop eender welke matras te gebruiken, Kortom, te veel om op te sommen, ...

1-persoons 90x200: van €1000 voor €699 , 2-persoons 140x200: van 
€1645 voor €1149, 160x200: van €1930 voor €1349, 180x200: van 
€1930 voor €1349, lengtematen 210/220 cm / buitenmaten en maatwerk mogelijk. 

POCKETVEREN  & ANTI-SLIP SPIEGEL

-30%
EXTRA 5%* 

SETVOORDEEL INCL.
Boxspring met pocketverenkern 
Comfort-instap, Soft-Side en  
anti-slip spiegel (tegen het weg- 
glijden van de matras)
 
Andere hoofdborden, stoffen of  
leatherlook zijn mogelijk. 

Ook verkrijgbaar in elektrisch   
verstelbare pull-back uitvoering.

AIRFRESH KUSSEN

€29,-
ipv €69,-

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR 
RUG- EN RHEUMA-PATIËNTEN

I CHTEGEM

www.royalsleep.be  info@royalsleep.be   Kristof: 0477 58 19 45   Koen: 0468 49 19 46

Comfortabel kussen gevuld met 
Dreampearls, met aanpasbare vulling. 
Geschikt voor elke slaaphouding. 
Voorzien van ritssluiting. Volledig  
wasbaar. Volledig anti-allergisch.

BOXSPRING ZARA SUPERFLEX ELECTRO

Extra stevige lattenbodem  boven- 
liggende latten. Kappen in High Trell, 
individueeWl verstelbare schouder 
en lendenzone, GEEN last meer met 
losschietende latten. Ook bij zwaar 
gebruik. Past in elk bed en elke matras!

-50%
NU: €399,-

*actieprijzen geldig in combinatie met matras, anders -25%

-60% SOLDEN KORTING
HOOGWAARDIG SLAAPCOMFORT
tegen ONGELOOFLIJKE prijzen ! INDUSTRIESTRAAT 25D - ICHTEGEM

MATRASSEN, BOXSPRINGS, LATTENBODEMS, DEKBEDDEN HOOFDKUSSENS, BEDTEXTIEL,...  

tot

 donderdag 28 juli 10 - 18u

 vrijdag 29 juli 10 - 18u

 zaterdag 30 juli 10 - 18u

 zondag 31 juli 14 - 18u

HOOFDPIJN / STIJVE NEK ?
Een matras en/of hoofdkussen dat zich volle-
dig vormt naar uw lichaam, waardoor u een 
natuurlijke slaaphouding 
aanneemt. Hierdoor kan de spanning op uw 
nekspieren verminderen 

FIBROSITIS ?
Spanning in de rug- en schouderspieren kan 
verminderen om dat de matras zich volledig 
aanpast aan uw lichaam en zorgt voor een 
perfect  ondersteuning. Hierdoor worden uw 
spieren tijdens het slapen minder belast.

RUGPIJN ?
Een onnatuurlijke slaaphouding leidt vaak 
tot pijn en stijfheid in de rug. Daarom is een 
goede ondersteunig van essentieel belang.

nu
-35%

 3 PROFESSIONEEL ADVIES

 3 RUIME KEUZE / MAATWERK 

 3 SNELLE LEVERTIJD

 3 VEEL VOORRAAD

 3 EIGEN PLAATSINGDIENST

 3 LEVERING INBEGREPEN

 3 TERUGNAME OUDE MATRAS

-58%
nu



HOESLAKENS 

Hoogwaardig katoen van extra  
zware kwaliteit  De hoeslakens zijn   
geschikt voor boxsprings en matras 
met een topper.  Hoge hoeken van 
40 cm (in alle maten verkrijgbaar) 
 (wit, cream, grijs)

CANNES KUSSEN

Dit ergonomisch hoofdkussen 
past zich volledig naar het 
hoofd. Super ventilerend door de  
geperforeerde visco-mantel rondom. 
Nooit meer te hard of te zacht!  
maat 60x60 alsook 60x40. 

MATRASBESCHERMER

Beschermt uw matras 100%. 
wasbaar op 95°C, anti-allergisch 
ondoordringbaar voor huisstofmijten 
is rondom voorzien van elastiek, 
perfecte pasvorm. (in alle maten 
verkrijgbaar)

Vindt u niet wat u zoekt, wij kijken het voor u na in de fabriek
Contact: Kristof:  0477 58 19 45

 Koen:  0468 49 19 46
TIP :  reserveren kan ook, voor afhaling of   
 levering op afspraak 
 Betalen kan met Cash of Bancontact

Showroom:  INDUSTRIESTRAAT 25D
 ICHTEGEM

DEKBED TRADITION

4-seizoens synthetisch dekbed,  
volledig wasbaar, anti-allergisch

SUPER VENTILEREND
VISCO KUSSEN

4-SEIZOENSDEKBED

 140x220: € 69 ipv 169 
 200x220: € 79 ipv 199
 240x220: € 99 ipv 249

meerdere modellen  
beschikbaar in de showroom

 70-80-90x200cm: € 199 ipv 270  
 140x200cm:  € 299 ipv 400 
 160x200cm:  € 329 ipv 440 
 180x200cm:  € 349 ipv 470
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Lengtematen 210/220 alsook buitenmaten verkrijgbaar

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR 
RUG- EN RHEUMA-PATIËNTEN

VISCO TOPPER

Ligt uw matras te hard? Heeft u last van de vervelende gleuf tussen uw  
matrassen? Dan is een topper / oplegmatras de ideale oplossen. Afneembare 
wasbare hoes, kern visco-elastisch drukverlagend schuim. Verkrijgbaar in 
alle maten, alsook in split uitvoering voor elektrische systemen.

POCKET PRO

Pocket, 7-zones, hoes afritsbaar
medium hardheid, 5-jaar garantie

 70/80/90x200: € 249 ipv 335 
 140x200: € 399 ipv 535
 160x200: € 449 ipv 600
 180x200: € 499 ipv 670

 70-80-90x200cm: € 999 ipv 1665  
 140x200cm:  € 1599  ipv 2665 
 160x200cm:  € 1899  ipv 3165 
 180x200cm:  € 1999  ipv 3335

-40%
Lengtematen 210/220 alsook buitenmaten verkrijgbaar

SUPER VENTILIEREND
WARMTE - REGULEREND

PRESTIGE COOLGEL 

Deze super ergonomische  matras is vervaardigd uit een thermisch geharde 
MICRO-pocketveren kern, 7 comfortzones, met een  dual-ligcomfort. 
PCM COOLGEL afdeklaag. NOOIT meer te warm! Past zich volledig naar 
de vorm van het lichaam aan. Soft-Touch afritsbare hoes, Anti-Allergisch.

dikte:
26 cm

12 jaar garantie op veerbreuk
REVOLUTIONARIE TECHNOLOGIE
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dikte:
21 cm

€29,-
ipv €49,-

-30%
vanaf €79,- €29,-

ipv €59,-

-25%

vanaf
vanaf

VU: Royal Sleep vof - Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijswijzigingen. Kortingen zijn van toepassing op de aanbevolen verkoopprijzen. 
Foto’s kunnen afwijken. Alle prijzen zijn exclusief toebehoren. Actie geldig tot 31/03/2022, acties niet cumuleerbaar met andere eventuele acties.

Tussen Engelstraat 
en Industriestraat


