SALE

2995,-

1895,140x200 cm
VLAK

NU

1100,VOORDEEL

NACHTKAST 2000

Gestoffeerd, voorzien van 2 lades
inclusief glasplaatje, nu € 199,-

CARESSE 6060

*

Alle boxsprings zijn
leverbaar in vele
kleuren, poot opties
en maten.

Complete vlakke boxspring met tijdloos hoofdbord
met stoere stiknaden en GRATIS VOETBORD • 2 vlakke
pocket geveerde boxsprings • 2 pocket 500 matrassen
met 7 zones • Topper 735, 10cm dik van HR koudschuim
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering vanaf €2595,-

HOOFDBORDVERLICHTING
MET UITSTAPVERLICHTING

1565,-

1095,140x200 cm
VLAK

GRATIS ***

CARESSE 4550

Complete vlakke boxspring met hoofdbord
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones
• Topper 525 van luxe comfort schuim
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering vanaf €1695,-

www.caresseboxsprings.nl/dealers
voor een dealer bij u in de buurt!

MICROLEDER ‘BULLY’ IN 4 KLEUREN
Op elektrisch
verstelbare
uitvoering

ANTHRACITE

CEMENT

MOSS

3140,-

BROWN

1999,-

KWALITEIT IS HET
HART VAN CARESSE

140x200 cm
VLAK

COMFORTABEL
TOPMATRAS

POCKET
GEVEERDE
MATRAS

NU

1141,VOORDEEL

POCKET
GEVEERDE
BOX

STALEN
FRAME

Caresse pocketveren 500 matras
Standaard geleverd op de
Silver en Gold collectie

Met 500 6-slags
pocketveren en voorzien
van 7 comfort-zones. 23 cm
dik en 2-zijdig afgedekt met
HR-40 koudschuim

Caresse pocketveren 1.000 matras
Standaard geleverd op de
Platinum collectie

CARESSE 7060
Alle boxsprings zijn
leverbaar in vele
kleuren, poot opties
en maten.

*

Complete vlakke boxspring met stijlvol gecapitonneerd
hoofdbord en GRATIS VOETBORD
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones
• Topper 730, 9cm dik van HR koudschuim
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering vanaf €2999,-

Met 1.000 7-slags micro
pocketveren en voorzien
van 7 comfort-zones. 23 cm
dik en 2-zijdig afgedekt met
HR-65 koudschuim

HOOFDBORDVERLICHTING
MET UITSTAPVERLICHTING

GRATIS ***

TOUCHED BY NATURE!

***Bij aankoop van lampenset
Square op een complete
Caresse boxspring.

2780,-

2135,-

1945,140x200 cm
VLAK

1495,-

CARESSE 6950

4205,-

2945,ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

140x200 cm
VLAK

Complete vlakke boxspring met tijdloos hoofdbord
• 2 vlakke pocket geveerde boxsprings • 2 pocket 500 matrassen
met 7 zones • Topper 735, 9cm dik van HR koudschuim
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering

3495,-

2445,ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

CARESSE 4750

Complete vlakke boxspring met hoofdbord
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones
• Topper 525 van luxe comfort schuim
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering

De kracht van natuurlijke materialen in harmonie met de zachtheid van Caresse!
Koel in de zomer en warm in de winter. Natuurlijke ventilatie, veerkracht en stabiliteit.

COMFORTABEL PULL-BACK SYSTEEM

DIMBAAR

Naarmate u het rugdeel verder omhoog doet, schuift
het bed verder naar achteren. Deze traploze verstelling
zorgt voor een zo optimaal mogelijke zithouding.

DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

• LICHT DIMMEN
D.M.V. SCROLL-WIELTJE
• BEWEGINGSSENSOR
VOOR INSCHAKELEN

SEPARATE NEK-VERSTELLING

UPGRADE UW
CARESSE BOXSPRING MET
UITSTAPVERLICHTING
VOOR SLECHTS €99

Draadloze afstandsbediening van €198
voor €99**. Inclusief Free
Synchrono - hiermee
bedien je 2 boxsprings
tegelijkertijd met 1
afstandsbediening.
** G
 eldig voor alle Caresse boxsprings
uit de Silver Collection

CARESSEBOXSPRINGS.NL

De Caresse Platinum collection boxsprings zijn
uitgerust met een separate nek-verstelling. Deze
traploze verstelling geeft extra steun aan hoofd en nek.

*

2280,-

4135,-

2895,160x200 cm
VLAK

5280,-

3695,ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

CARESSE 9550

Complete vlakke boxspring met luxe design
hoofdbord • 2 pocket geveerde boxsprings
• 2 MICRO-POCKET 1000 matrassen met 7 zones
• Topper 755, 9cm dik van Gel Foam
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering

SNELLE
LEVERING
BIJ CARESSE
BOXSPRINGS

1595,140x200 cm
VLAK

3135,-

2195,ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

CARESSE 3850

Complete vlakke boxspring met luxe, robuust
gestoffeerd hoofdbord • 2 pocket geveerde
boxsprings • 2 pocket 500 matrassen met 7 zones
• Topper 755, 9cm dik van hoogwaardig Gel Foam •
Ook in elektrisch verstelbare uitvoering

Bij Caresse zijn alle modellen in gangbare
maten, stoffen en kleuren zowel vlak als
elektrisch direct leverbaar.

*

SALE

2280,-

1595,140x200 cm
VLAK

Op elektrisch
verstelbare
uitvoering

NU

685,-

VOORDEEL

CARESSE 4650

Complete vlakke boxspring met luxe gestoffeerd
hoofdbord • 2 pocket geveerde boxsprings
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones
• Topper 525 van luxe comfort schuim
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering
vanaf €2195,-(getoond model)

SNELLE LEVERING BIJ
CARESSE BOXSPRINGS
*

*

Bij Caresse zijn alle modellen in gangbare maten, stoffen en kleuren zowel vlak als elektrisch direct leverbaar.

Aanbiedingen geldig t/m zondag 27 februari 2022.
Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en/of zetfouten
voorbehouden. De vermelde ‘van-prijzen’ in deze folder
zijn de adviesprijzen aangegeven door de fabrikant.
* Voor alle gangbare stoffen, kleuren en maten.
Vraag uw dealer naar de actuele voorraad.
**	
Geldig voor alle Caresse boxsprings uit de Silver Collection
***	Alleen bij aankoop van een volledige Caresse boxspring

VIND UW CARESSE WINTERVOORDEEL BIJ

www.caresseboxsprings.nl/dealers
voor een dealer bij u in de buurt!

3995,-

2595,140x200 cm
ELEK. VERST.

CARESSE 6010

Elektrisch verstelbare boxspring met
hoofd- en voetbord
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones
• Topper 730 van HR comfortschuim
• GRATIS VOETBORD

