
Een uitgave van beddenspeciaalzaak Sonnemans De Slaapfabriek te Someren. Een krant boordevol scherpe aanbiedingen. 2021

Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u een afspraak, mail dan via onze site, sonnemans.nl

Alle toonaangevende merken onder één dak: 
Bij Sonnemans vindt u: Auping, Tempur, Mline, Pullman, Cinderella, Sunday, Business Class, Caresse, Serta, 
Kingsleep, Velda en Norma. Echt, alle topmerken onder 1 dak. In een bijzonder gebouw: De Stoomzuivelfabriek.

Alle merken onder 1 dak betekent dat we u merkonafhankelijk adviseren en u eigenlijk nog maar één winkel hoeft te bezoeken. 

9.2
Klanten 

waarderen ons 
met een:

Wintersale bij Sonnemans De Slaapfabriek. 
De periode met de hoogste korting en het 
meeste voordeel. Met in achtneming van alle 
Corona maatregelen, zoals voldoende afstand  
houden, mondkapje en voortdurend ontsmet-
ten van handen, kunt u met vertrouwen winke-
len in onze monumentale Slaapfabriek. 

Met een oppervlakte van ruim 1000m2 
kunnen we meer dan voldoende ruimte 
creëren en garanderen.  We bieden ook de 
mogelijkheid om een afspraak te maken. Dat 
kan overdag maar ook in de avond. Zo kunt u 
in alle rust toch alle bedden uitproberen. 
Stuur hiervoor een e-mail via sonnemans.nl

Alle topmerken onder één dak. We hebben 
alle toonaangevende merken staan. En dat is 
gedaan om u een zo goed mogelijk overzicht 
te geven van de mogelijkheden. Tempur ver-
sus MLine, Auping versus Pullman. U bepaalt 
zelf wat het beste bij u past. Wij geven een 
vrijblijvend, vakkundig advies. Dat is ons vak!

van1495.-

 nú 995.-

Luxe boxspring Kingsleep Barty. Een extra hoge, verende boxspring met 
7- zone pocketveringsmatras erop, afgedekt met een comfortschuim 
topper voor uitstekende ventilatie en heerlijk ligcomfort. Inclusief hoofd-
bord. 
In luxe, actuele stoffering. Hoge uitstap zorgt voor extra gemak. 
Uit voorraad leverbaar in de maat 160x200cm en 180x200cm

 Wintersale!



van1850.-

nú 1295-

van1425.-

nú 995.-

Boxspring Kingsleep George. Een rank model. 
Leverbaar uit voorraad. Op alle maten: 120, 140, 160 en 180x200cm. 
In 3 kleuren: grey, antra en navy. Scherpe prijsstelling. Een populaire box-
spring. Pocketvering in de matras, verende boxspring op mooie pootset. 
Actieprijs voor 160x200cm is 1095.- en voor 180x200cm is 1195.-

Kingsleep Henry. Mooie stoffering, luxe stiknaden in het hoofdbord en 
een dikke topdekmatras maken deze robuuste boxspring tot wat ie is. 
Comfortabel en chique. Uitgevoerd op luxe sledepoot. 
Direct uit voorraad leverbaar in trendy dark grey stof, in de maat 180x200cm. 

IN 3 KLEUREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR

(140x200cm)

 Wintersale!



Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u op een andere dag of avond, maak dan een afspraak

De topper uit de collectie. Elektrisch verstelbare boxspring Arthur. 
Uitgevoerd in de populaire Coloradostof. Makkelijk te reinigen en een robuust uiterlijk. Draadloze afstandbedieningen. 
Boxspring is pocketgeveerd. Op mooie potenset met luxe koudschuim topper. Matras met 300 pocketveren per m2 wat 
zorgt voor een heel goed slaapcomfort En wat een prijs! Leverbaar uit voorraad in de maat 180x200cm

Een elegante boxspring, Kingsleep Marianne. Luxe stoffering, design 
hoofdbord, ranke poot. Met een heerlijk ligcomfort. Leverbaar uit voorraad 
in 3 maten, 160 en 180x200cm en de grote maat 180x210cm en, zowel vlak 
als elektrisch verstelbaar. In 3 kleuren: dark grey, zinc en taupe. 
Upgrade mogelijk: traagschuim- of luxe latex topper, slechts 100 euro extra 

van 2150.-

nú 1499.- van 2899.-

nú 1999.-vlakke uitvoering

elektrisch 
verstelbaar

Een best Bed: Kingsleep Victoria. Luxe boxspring, elektrisch verstelbaar, op hele 
mooie poot, met als accent dubbele stiknaden. Pocketvering met bandstaal voor 
extra stabiliteit in de boxspring en matras. Met luxe latex splittopper. Erg veer-
krachtig. Als extra heeft deze topper een extra koele kant, Sensice genaamd. 
Heerlijk voor in de warme zomermaanden. In luxe stof in modieus groen en antra-
ciet uit voorraad leverbaar in de gangbare maten 160x200cm en 180x200cm.   

van 3750.-

nú 2599.-

dubbele stiknaden

uit voorraad leverbaar, 180x200cm en 180x210cm in 2 kleuren

 luxe pootset

van 2695.-

nú 1899.-

elektrisch 
verstelbaar

vlakke variant

 Wintersale!



Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u een persoonlijke afspraak, stuur een mail via sonnemans.nl

Kiezen voor Sunday is eenvoudig; u bepaalt helemaal zelf:
•	 Welke van de 6  verschillende hoofdborden u wenst
•	 Welke van de 8  verschillende actuele stoffen het mooiste is
•	 Welke van de 3  types boxsprings; hoog, laag of met plint
•	 Of u een vlakke boxspring of toch elektrisch verstelbaar kiest
•	 Of u een harde of zachte matras wenst. En: de prijs blijft gelijk!

Sunday boxsprings. Hoogwaardig slaapcomfort. Allen uitgevoerd met een luxe  topper van koudschuim Silverness.  
Dubbele pocketvering: in matras én boxspring. Met slaapgarantie; u kunt de hardheid van de matrassen -kosteloos- wisselen tot 90 
dagen. Alle Sunday’s zijn uit voorraad leverbaar en worden kosteloos bezorgd en vakkundig door onze eigen mensen geïnstalleerd. 

van 2995.-

nú 2495.-

van 2199.-

nú 1699.-
vlakke uitvoering

elektrisch 
verstelbaar

Wintersale: 500 euro korting op alle Sunday!
3 maten: 160 en 180x200cm en 180x210cm

Sunday 1200 elektrische uitvoering 
met hoofdbord Lima

Sunday 1200 vlakke uitvoering met 
hoofdbord Moods

Sunday 1400 elektrische uitvoering 
met hoofdbord Fresh

Sunday 1600 vlakke uitvoering met 
hoofdbord Captain

Sunday 1600 elektrische uitvoering 
met hoofdbord Sienne

Sunday 1400 vlakke uitvoering met 
hoofdbord Driver

 Wintersale!



Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een afspraak via onze site, sonnemans.nl

* Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

SLEEP WELL.
MOVE BETTER.

NU25%
KORTING

OP
MATRASSEN
EN 
KUSSENS*

SLEEP WELL.
MOVE BETTER.

COOL MOTION 
HYBRID 7 & 8
PREMIUM

ACTIEVER
LEVEN? 
GA SLAPEN!
Goede voornemens beginnen
bij goed slapen. Haal alles uit 
de nacht, daar pluk je overdag 
de vruchten van.

*  Met uitzondering van oplegmatrassen, matrassen van North bedsysteem. De promotie loopt vanaf 9 november 2020 t/m 31 januari 2021. Kijk voor alle voorwaarden op de TEMPUR® website.

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

NÚ 
2e ARTIKEL

50% 
KORTING*

Tijdens de Wintersale hoge korting op beide topmerken in traagschuim, Mline en Tempur. Luxe matrassen en hoofdkussens. Beide merken 
nu met 25% korting op de normale verkoopprijs. Traagschuim zorgt voor de allerbeste drukverdeling. Minder druk op schouder, heup en ook 
op de spieren. Daardoor draait u minder, slaapt u dieper en herstelt u sneller. Kom langs of maak een afspraak via onze site: sonnemans.nl

 Wintersale!



MAAK NU EEN AFSPRAAK...

Maak een persoonlijke afspraak met één van onze 
slaapadviseurs op pullman.nl,  en kom in alle rust 

proefliggen wanneer het u uitkomt.

Leg hiermee uw gezonde en comfortabele 
nachtrust in de vakkundige handen van Pullman. 

Door de in Nederland handgemaakte Pullman 
matrassen en boxsprings met ondersteuning op 
maat, ervaart u de perfecte nachtrust. Ontvang 
nu een gratis* textiel pakket bij aankoop van een 
complete Pullman boxspringcombinatie en ervaar 

het voordeel van koude winternachten...

Ik verlang naar mijn 

HET
VOORDEEL

VAN KOUDE 
WINTERNACHTEN...

Nu met

GRATIS*

bedtextiel 

pakket t.w.v. 

€ 500,-

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op pullman.nl/actievoorwaarden. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2021!

Private shopping. Het kan, ook in de avonden. Maak dan een afspraak via onze site, sonnemans.nl

SERTA 
LIGHTBOX

CADEAU BIJ 
AANSCHAF 

VAN EEN 
LIMITED SET

c 269,-
T.W.V.

UIT VOORR A A D LE V ERBA A R IN DI V ER SE K LEUREN EN M ATEN, INFORMEER BI J U W V ERKOOPA DV ISEUR N A A R DE VOORWA A RDEN

CL ASSICO

BRUT

160 X 200
€ 3.749,-

180 X 200 € 4 .2 49,-
VOOR: € 2 .999,-

180 X 210 € 4 .6 49,-
VOOR: € 3.199,-

c 2.799,-

180 X 200
€ 7.349,-

180 X 210 € 7.749,-
VOOR: € 5.199,-

200 X 200 € 7.949,-
VOOR: € 5.499,-

c 4.999,-

De uitvinder van luxe slaapcomfort, Pullman. Zo is er al een Pullman matras vanaf 699 euro. En een complete boxspring van Pullman vanaf 2599 euro. 

 Wintersale!



 Wintersale!

Geheel compleet

∙  Originele  
Combispring® matras

∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙  Draadloos elektrisch 

verstelbaar 
∙  Hoogwaardige  

meubelstof

Timeless Jubileum

Vakmanschap
sinds 1884

Stabiel  
ligcomfort  

over de gehele 
breedte

Duurzaamheid, 
ondersteuning  
en ventilatie

Al 134 jaar
gegarandeerde

kwaliteit

Uitvinders 
van de 

CombiSpring®

Elektrisch  
verstelbaar 3988,-

 2599,-
  alle maten*

Vlak 2796,-

 1799,-
 alle maten*

(140/160/180x200/210)

(140/160/180x 
200/210)

*Uitgezonderd maat 220

timeless®

by Norma

Lekker slapen.
De normaalste zaak

van de wereld.



 Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00. Wilt u toch liever op afspraak of in de avond, mail dan via sonnemans.nl

warme
weken

De

winter

Wintervoordeel op alle Auping matrassen

nieuw in someren: auping studio sonnemans. 
“De Auping speciaalzaak met de allernieuwste en meest complete collectie”. 

De complete collectie in één van de allermooiste winkels. Een separate winkel met veel glas, licht en groen. Een “Oase van Rust”, zoals 
Auping het zelf noemt. Kom naar Someren en ervaar alle nieuwe modellen van Auping en de bewezen toppers zoals matrassen, dekbedden, 

boxsprings, spiraalbodems en heel veel bedmodellen. Ook nieuw in onze collectie is het volledig circulaire matras; Auping Evolve!

 Wintersale!


