
Holmstad Electro boxspring
!raabgjirkrev tes ortcele sisab etseB  •

dreetnomeg + dreveleg sitarg stes ellA  •
VANAF 2750,-   l   NU VOOR 1375,-50%

KORTING

Topdekmatras Nasa
dnalredeN nav eitcelloc asaN etstoorG  •

NU VANAF 38,95

Topdekmatras topsegment
•  Luxe keuze uit alle kernsoorten
•  Gecertifi ceerd Biologisch
VANAF 295,-   l   NU VOOR 147,50

Dekbedden
• Texelse
• Clima Balance
• 100% Hongaars
• Outlast
• Outlet Polydaun

50%
KORTING

Essenz 3 matras
• Topmerk drukverlagend

eitnaragliurmo negad 001 - eitnarag raaj 01  •
VANAF 1249,-   l   NU VOOR 624,50

50%
KORTING

Essenz Air kussen
nuetsken eitareneg etswueiN  •

raabgjirkrev snessuk etseB  •
VANAF 239,-   l   NU VOOR 119,-

50%
KORTING

10-80%
KORTING

Openingstijden: di t/m zat. 9:30-17:30  I  info@matrasdirect.nl

ZWIJNDRECHT TER STEEGHE RING 3 • 088-9005126
BIJ ROOBOL • DONDERDAG KOOPAVOND

50%
KORTING

SWISSBOX®
BOXSPRING MET OPBERGRUIMTE

CARAVAN EN BOOT EXPERT
NU OOK 50% KORTING
eigen atelier voor maatwerk

WAANZINNIGE 
JUBILEUMSTUNT!

 ni raabrevel daarroov tiU  •
alle maten en soorten.

 exul ed datsmloH ledoM  •
2017

 ,tietilawk egidraawgooH  •
tijdloos design.

 eretal roov nerevreser sitarG  •
levering tot 1 jaar.

gooh mc 101 nav drobdfooH  •

 gnirevtekcop enoz 7  •
matrassen 500 m2 met HR 
afdek

 exul artxe ed tem UN  •
topdekmatras 10 cm. HR 45 
quilt

 deog reez ne egidraawgooH  •
ventilerende boxspring 
onderstellen

 ezoldjit tiu ezueK  •
stofkleuren.

 egatnom ne gnirevel sitarG  •
mogelijk.

 enilno etsduo eD  •
slaapspecialist van 
Nederland staat voor 
bewezen kwaliteit en 
betrouwbare leveringen.

 90x200   995,-  NU 475,-
 90x210  1494,-  NU 599,-
120x200  1695,-  NU 650,-
140x200  1795,-  NU 699,-

140x210  1999,-  NU 700,-
140x220  2195    NU 875,-
160x200  1895    NU 875,-
160x210  2095    NU 999,-

160x220  2295    NU 999,-
180x200  1995    NU 899,-
180x210  2195    NU 999,-
180x220  2395    NU 999,-

•  Hoogwaardig 
boxspring 
ligcomfort.

•  Tijdloos trendy stoffe-
ring en design.

•  Perfect voor de jeugd kamer.
•  5 sterren slapen op studen-

ten kamer.
•  Gezonde ondersteuning.
•  Het perfecte logeer hotel 

bed.
•  Innovatie design 2017

•  Maat 
90x200 incl. 
poten, excl. topdek

•  Handig voor reserve bed-
textiel en overtrekken.

•  Topdekmatras is persoonlijk 
en op voorkeur te selecteren 
met 20% extra korting.

•  Zie voor meer informatie 
matrasdirect.nl

NORMAAL 568,- 
NU VOOR 284,-

BESTE KOOP BOXSPRINGSET
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Matrasdirect.nl 
20 jaar online!

 DUBBEL FEEST, onze vestiging in ZWIJNDRECHT nu 1 jaar geopend
Matrasdirect.nl viert 20-jarig én 1-jarig jubileum 

Jubileumjaar voor Zwijndrechtse vestiging

Zwijndrecht - Het is twintig jaar geleden dat 
Matrasdirect.nl als eerste een online slaap-
winkel startte. Toen nog Slaapnet genaamd. 
Het huidige Matrasdirect.nl was daarmee 
niet alleen de eerste in Nederland of zelfs in 
Europa, maar heeft er de afgelopen twintig 
jaar ook alles aan gedaan om de beste slaap-
producten altijd tegen de scherpste prijs aan 
te bieden en heeft hiermee de slaapcultuur 
enorm beïnvloed. Nu in het online tijdperk is 
dat heel eenvoudig te controleren. Zoek een 
artikel en vergelijk de prijs. De kans is 99% 
dat Matrasdirect.nl de voordeligste is. 

“Deze laagste prijs kunnen we realiseren 
door een goed logistiek systeem. Zo produ-
ceren we ook in onze eigen fabrieken, ver-
telt Richard Delmotte van Matrasdirect uit 
Zwijndrecht. We omzeilen alle importeurs en 
licentiehouders en kopen altijd rechtstreeks 
bij de bron. Dit doen we al twintig jaar. Daar-
om weten wij wat garantie en zekerheid echt 
betekent. 

Het megagrote assortiment van Matrasdirect 
kent enige bestseller in het betere segment. 
Deze staan allemaal in Zwijndrecht en wordt 
hoofdzakelijk gevormd door boxspring bed-
den en matrassen in de meest aantrekkelijke 
prijsklasse. In de ruime showroom vindt men 
standaarduitvoeringen en de echte specialiteit 
van de Zwijndrechtse speciaalzaak; de betere 
middenklasse en matrassen uit het topseg-
ment voor de allerlaagste prijzen in Neder-
land. Het is juist in dit segment belangrijk om 
te bepalen wat voor jou het juiste matras is, 
want een gezonde en regelmatige nachtrust 
is een belangrijke voorwaarde voor een uitge-
rust gevoel overdag. “Goede voorlichting in 
het betere segment tegen zeer scherpe prijzen 
is dus een hele grote meerwaarde”, vult Del-
motte aan. “We zijn door kennis en ervaring 
goed in staat om professioneel slaapadvies 
te geven en samen met de klant uit te vinden 
welk topsegment matras het beste bij diege-
ne past.” Heb je na het proef liggen een keuze 
kunnen maken? Dan is het de naam die alles 
zegt. Matrasdirect zorgt ervoor dat alles snel 

en netjes thuisbezorgd wordt.  

1-jarig jubileum showroom te Zwijndrecht
Naast het 20-jarig bestaan van de oudste 
slaapwebshop van Nederland, wordt er de 
komende weken ook een feestje gevierd bij 
de Matrasdirect showroom in Zwijndrecht. 
Op 3 juni is het namelijk één jaar geleden dat 
Richard Delmotte zijn MD-speciaalzaak voor 
boxspring bedden en matrassen opende in 
het pand boven Roobol in Zwijndrecht. 

Jubileumaanbiedingen
Ter ere van het 1-jarig bestaan van de Ma-

trasdirect.nl showroom in Zwijndrecht zijn er 
een aantal topaanbiedingen samengesteld 
die de komende twee weken geldig zijn. Vier 
het feestje mee! Kom langs voor een vrijblij-
vend (slaap)advies en laat je eens achterover 
vallen op één van de vele bedden en ma-
trassen bij Matrasdirect.nl in Zwijndrecht. Of 
neem eerst een kijkje op onze site. 

Openingstijden
Matrasdirect.nl te Zwijndrecht is dinsdag, 
woensdag en vrijdag geopend van 09.30 tot 
17.30 uur, donderdag van 09.30 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.
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