Lees verder op pagina 2
waarom Trudy (87)
onlangs tóch een nieuw
eenpersoonsbed kocht
bij De Slaperij in Zeist.

BOXSPRINGS OP MAAT

EENPERSOONS

BOXSPRINGS & MATRASSEN
Het is nooit te laat om lekker te slapen
en soepel weer op te staan
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‘BLIJ DAT IK
HET TOCH HEB
GEDAAN!’
Trudy (87) vertelt haar verhaal.
Sinds een aantal jaar ben ik alleen en slaap ik in een
tweepersoonsbed. Dat ligt heerlijk ruim uiteraard,
maar het houdt wel in dat ik beddengoed voor twee
personen moet wassen, strijken en opdekken.
Inmiddels ben ik ook niet meer de jongste. Dus in mijn eentje
een tweepersoonsbed opmaken, dat valt mij steeds zwaarder.
Ook het 's nachts in- en uitstappen in een laag bed gaat de laatste tijd
niet altijd even gemakkelijk meer.

'Dankzij Einar van
de Slaperij slaap ik
nu heerlijk.
Opmaken gaat snel
en ik kan ‘s nachts
weer makkelijk in en
uit bed komen!'

Mijn kinderen spoorden mij aan om naar De Slaperij te gaan voor een
nieuw en hoger boxspringbed. Net zoals zij hebben.
Eigenlijk vond ik de aanschaf van een nieuw bed ‘zonde’. Ik sliep best
goed. Daarbij - ook al mag ik het niet uitspreken van mijn kinderen dacht ik: ‘Een nieuwe boxspring en matras kopen, voor hoeveel jaar
nog? En wat doe ik met mijn oude bed en matras?’
Toch ben ik onlangs naar de Slaperij gegaan. Daar ontdekte ik dat
een boxspringbed werkelijk heerlijk ligt. Ook is die inderdaad hoger
dan mijn oude bed. Zo stap ik makkelijker in en uit bed én hoef ik
minder te bukken als ik mijn bed opmaak.
Einar adviseerde mij om een 120 cm breed eenpersoonsbed te kiezen.
Elektrisch verstelbaar en met automatische uitstap-verlichting.
Wel zo fijn als ik er ‘s nachts uit moet!
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Optie: Elektrisch verstelbaar bed zodat u uw
benen en/of rug omhoog kunt brengen.

Eénpersoons boxspringbedden in 90, 100, 105 of 120 cm breed. In stof en kleur naar wens.
Optie: Bijpassend hoofdbord. Net zo breed of juist wat breder dan uw boxspring.

Hij bood tevens aan om mijn oude
bed en matras kosteloos te demonteren en mee te nemen wanneer
hij zelf mijn nieuwe boxspringbed
zou komen plaatsen.
Ik twijfelde toen niet meer!
Nu heb ik meer bewegingsruimte
in mijn slaapkamer en kan ik snel
en makkelijk mijn bed verschonen.

Optie: automatisch inschakelende verlichting
onder uw boxspring. Veilig uit- en instappen.

Ik slaap ook veel comfortabeler en
stap makkelijker in en uit bed!
Ik ben blij dat ik een eenpersoonsboxspringbed heb gekocht.
Wat een genot!
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ADVIES IN DE WINKEL OF BIJ U THUIS?
Lekker slapen en ‘s ochtends fit uit bed.
Dat wilt u toch ook elke dag?
De keuze van het juiste bed bepaalt mede
de kwaliteit van uw nachtrust.
Met het deskundige en persoonlijke
advies van De Slaperij weet u direct welk
slaapcomfort het beste bij u past.

GEEN VERVOER OF
SLECHT TER BEEN?
Dan kom ik graag
bij u thuis of ik regel
vervoer naar de
showroom in Zeist!

Voorheuvel 88-92
3701 JH Zeist
www.deslaperij.nl
info@deslaperij.nl
Afspraak maken?
Bel (030) 691 94 30

Einar van den Bogert
De Slaperij
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