Lockdown
De laatste lockdown met langdurige winkelsluiting en de nasleep daarvan hebben
ervoor gezorgd dat we teveel voorraden
matrassen en boxsprings hebben. En daar
moeten we nu snel verandering in brengen!
Deurne
We hebben daarom in Deurne een mega
beddenoutlet geopend. Tijdelijk. Een hele

grote winkel aan de rotonde op Industrieterrein De Florijn, vlak achter de doorgaande
weg Venray, Deurne, Helmond. Gemakkelijk
bereikbaar en voor de deur parkeren.
Grote voorraad, allerlaagste prijs
Een enorme voorraad A-merk matrassen,
toppers en boxsprings gaat weg, tegen
hoge korting. Een actuele collectie, geen
oude overige modellen. In tegenstelling tot

vele snelle outlets, heeft u bij ons wel volledige garantie en service. Immers, “moederbedrijf” Sonnemans in Someren bestaat
al bijna 100 jaar. Dus veilig en vertrouwd
kopen, kan nu bij Sonnemans Beddenoutlet Deurne. Florijn 25 in Deurne. Tel 0493224005. Wacht niet te lang, want op=op! U
vindt er A-merken zoals Pullman, Mline, Tempur,
Kingsleep, Diamant, Cinderella, Velda en Norma.

90-200cm 799.- p/st
90-210cm 849.- p/st

Pocketveringsmatras Pullman Limited, 24cm dikke matras met de bekende
advanced Pocket van Nederlands Fabrikaat, Origineel Pullman. Voor ‘n perfecte ondersteuning. Met afritsbare stretchhoes, makkelijk te reinigen en
anti-allergisch. Aan beide zijden een laag Dynamic foam. Ventileert als de
beste, blijvend veerkrachtig en duurzaam. Kortom een kwalitatief bijzondere
goede matras. Leverbaar in 2 hardheden, soft en firm en geschikt voor alle
bedbodems. Uit voorraad in de maten 90-200cm en 90-210cm.

nú 2e matras

helemaal gratis!
maar 1 matras nodig?
dan krijgt u 50% korting

Sonnemans Tijdelijke Beddenoutlet Deurne. Florijn 25, Tel. 0493-224005. Ook iedere zondag open!

Beddenoutlet Deurne
vlakke variant

van 2850.-

nú 1999.elektrisch
verstelbaar

van 3995.-

nú 2799.-

Deze Kingsleep boxspring Ariane is puur en ingetogen. Niet robuust, maar rank. Een metalen pootset
en zwevend hoofdbord maakt het tot een stoer plaatje, passend op vele slaapkamers. Uit voorraad
leverbaar in 4 kleuren: lichtgrijs, antraciet, modieus groen en modern rustiek blauw. Uitvoering vlak en
elektrisch. Een bijzondere topper er bovenop, namelijk een topper met een extra koele kant, Sense
ICE genaamd, heerlijk voor in de hete zomer. De basis is een comfortabele koudschuim. Gaat lang
mee, ventileert uitstekend en biedt vooral een heerlijk aangenaam ligcomfort.
1. Zwevend hoofdbord, afgebiesd, in stijlvolle loft look
2. Extra koele topper door koele garens in de tijk geweven
aan de zomerkant. Wordt het buiten frisser, draait u de
topper gewoon om, om comfortabel verder te slapen
3. Matras met 7 zone pocketvering, keerbaar en afritsbaar
4. Matraskeuze - soepel of stevig - passend bij lichaamsbouw, gewicht, slaapvoorkeur en slaaphouding
5. Slanke boxspring met micropocket. De beste bodem als
hulpje voor uw matras, voorzien van antislip
6. Metalen frame met moderne poot in mat zwart
7. Vlakke uitvoering of elektrisch verstelbare uitvoering
8. Uit voorraad leverbaar in 160-200cm, 180-200cm en
lengtemaat 180-210cm in de bovengenoemde kleuren

Luxe
metalen
pootset.
‘n Stoer
uiterlijk
passend
bij het
ranke bed

Zwevend
hoofdbord,
afgezet met
mooie biezen in dezelfde kleur.
voor net dat
extra’s
Elektrisch verstelbaar is zoveel meer
dan alleen maar comfortabel tv kijken. U kunt er uw specifieke wervels
mee ontlasten bij rugklachten, uw
hoofdeind wat hoger zetten om het
snurken te reduceren of het voeteind omhoog zetten, om de stand
van uw heup wat te verbeteren en
zo fijner te liggen en beter te slapen

A-merken bedden en boxsprings tegen bodemprijzen

Teveel voorraad door lockdown, alles moet weg!

Alle zondagen is de beddenoutlet Deurne geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

van 2850.-

van 2355.-

nú 1999.-

nú 1649.-

Vlakke uitvoering

Vlakke uitvoering

van 3995.-

van 3350.-

nú 2799.-

nú 2349.elektrisch
Verstelbaar

elektrisch
Verstelbaar

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 best Bed: Kingsleep Victoria. Luxe boxspring, vlak of 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 (split)topper.
Erg veerkrachtig. Als extra heeft deze topper een koele kant, SensICE genaamd.
Heerlijk voor in de warme zomermaanden. In luxe stof in modieus groen en antraciet uit voorraad leverbaar in de gangbare maten 180x200cm en 180x210cm.

Een elegante boxspring, Kingsleep Marianne. Luxe stoffering, design hoofdbord,
ranke poot. Met een heerlijk ligcomfort. Leverbaar uit voorraad in 3 maten,
160x200cm,180x200cm en de extra grote maat 180x210cm, zowel vlak als elektrisch verstelbaar.
In 3 actuele kleuren: antraciet, lichtgrijs en taupe.

van 2150.-

nú 1499.-

Vlakke uitvoering

van 3150.-

nú 2199.elektrisch
Verstelbaar

Boxspring Kingsleep Arthur. Leverbaar uit voorraad. Luxe boxspring in prachtige
colorado stof, soort van chique leatherlook, makkelijk te reinigen met een vochtige
doek. Fijne matrassen pocketvering en ook pocketvering in de boxspring, compleet met luxe topper van duurzaam en veerkrachtig koudschuim. De boxspring
staat op chique sledepoten. Leverbaar in de maten 180-200 en 180-210, vlak en
ook elektrisch verstelbaar. Superprijs!!

van1425.-

nú 995.(140x200cm)

Boxspring Kingsleep George. Een rank model.
Leverbaar uit voorraad. Op alle maten: 90,120,140,160 en 180x200cm.
In 3 kleuren: grey, antra en navy. Scherpe prijsstelling. Een populaire boxspring.
Pocketvering in de matras, verende boxspring op mooie pootset, compleet met
topdek.
Actieprijs voor 90x200 is 695.-,160x200cm is 1095.- en voor 180x200cm is 1195.-

van1850.-

nú 1295.-

Kingsleep Henry. Mooie stoffering in trendy antraciet, luxe stiknaden in het hoofdbord en
een dikke koudschuim topdekmatras maken deze robuuste boxspring tot wat ie is.
Comfortabel, duurzaam en chique. Uitgevoerd op luxe sledepoot.
Direct uit voorraad leverbaar in trendy dark grey stof, in de maat 180x200cm, tegen een wel hele lage prijs...
Kijk op Kingsleep.nl voor meer info, Stuur gerust een what’s app bij vragen, gemakkelijk via de site.
Financiëel even wat lastiger? U kunt Kingsleep boxsprings in 3 keer te betalen, tegen 0% rente. Snel en gemakkelijk. Kijk op Kingsleep.nl

beddenoutlet Deurne
Outletkorting, 900 euro op een vlakke boxspring en maar liefst 950 op een elektrische!

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!

Absolute dumpprijzen voor dit luxe merk boxsprings. Nog 700 stuks op voorraad. Alles moet weg!!!!
kijk op hellosunday.nl voor alle modellen, kleuren en mogelijkheden

van 2595.-

nú 1695.vlakke uitvoering

van 3445.-

nú elektrisch
2495.verstelbaar

Sunday 1200 elektrische uitvoering
met hoofdbord Lima

Sunday 1200 vlakke uitvoering met
hoofdbord Moods

Sunday 1400 elektrische uitvoering
met hoofdbord Fresh

Sunday 1400 vlakke uitvoering met
hoofdbord Driver

Sunday 1600 elektrische uitvoering
met hoofdbord Sienne

Sunday 1600 vlakke uitvoering met
hoofdbord Captain

Winkeladres
Florijn 25, makkelijk en gratis parkeren
Industrieterrein nabij N270
5751 PC Deurne
Tel 0493-224005

Openingstijden:
di, woe, do, vr,
van 10.00 tot 17.30
zaterdag 		
van 10.00 tot 17.00
zondag 		
van 13.00 tot 17.00
kenmerk: Totale outletleegverkoop VJ2022

