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ER IS AL EEN CARESSE BOxSPRING VANAF € 995,VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

1295,-

CARESSE 4600
140x200 cm

2850,-

1995,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

PULL-BACK

V!

BEKEND VAN T

Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd
hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem
(terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie;
• 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • topmatras
van hoogwaardig koudschuim; • 2 elektrische motoren met kabelbediening.

jAARABONNEMENT CADEAu:
ZIE PAGINA 4-5

CARESSE BOXSPRINGS EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ:

Dealernaam + adres wordt hier geplaatst

www.caresseboxsprings.nl onder kopje “Dealers” voor een dealer bij u in de buurt!

WINTERSALE BIJ CARESSE BOXSPRINGS
CARESSE 4800/4810
160x200 cm

3560,-

VLAKKE

2495,-

UITVOERING

160x200 cm

1795,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

CARESSE 6700

1395,-

160x200 cm

4140,-

2895,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

2 HALEn 1 BETALEn
Geldt voor de boxsprings uit
de Caresse Silver Collection

VAN

198,- VOOR 99,-

Caresse 4800/4810: complete boxspring bestaande uit: • luxe gecapitonneerd hoofdbord; • een luxe handgemaakt gecapitonneerd voetbord
(Caresse 4810: voetbord los € 154,-); • 2 elektrische verstelbare boxsprings
met uniek pullback systeem (terugloopsysteem), voor een ideale en ergonomische verstelling en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort
zones. Afgedekt met HR-40 koudschuim • 2 voetstoppers; • topmatras van
hoogwaardig comfortschuim; • 2 elektrische motoren met kabelbediening;
• diverse stoffen en pootjes leverbaar.

Caresse 6700: complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd gecapitonneerd hoofdbord; • 2 elektrisch
verstelbare boxsprings met pocketveer interieur en uniek ‘pull-back’ systeem (terugloopsysteem) voor een
ideale, ergonomische verstelling en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers;
• luxe handgemaakt topmatras, van hoogwaardig koudschuim, zuiver wol en katoen; • 2 elektrische motoren.

ELEKTRISCHE
UITVOERING

160x200 cm

2395,-

CARESSE 4600

CARESSE 4750
140x200 cm

1850,-

120x200 cm

2135,-

1295,-

1495,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

AN DERE MATEN LEVERBAAR

Caresse 4750: complete boxspring bestaande uit: • gestoffeerd hoofdbord; • 2 vlakke pocketveren boxsprings voorzien van
robuust frame; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • topmatras van hoogwaardig comfortschuim met 3-D
ventilatie border en dubbeldoek hoes; • stof “urban”; • trendy pootjes in RVS.

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; • elektrisch verstelbare boxsprings
met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie;
• 1 pocketveer matras met 7 comfort zones; • 1 voetstopper; • topmatras van hoogwaardig comfortschuim;
• 1 elektrische motor met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

Aanbiedingen geldig t/m 5 februari 2018.
Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen
en/of zetfouten voorbehouden.
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WENDY’S CHOICE: CARESSE BOXSPRING 3800
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Wendy’s Choice: vlakke uitvoering 140 x 200 cm: 1495,-
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AN DERE MATEN LEVERBAAR
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1995,-
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2850,-

E

(Vraag naar de voorwaarden in de winkel)

140x200 cm

ICE
CHO
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jAARABONNEMENT CADEAu
OP WEnDY MAGAZINE
BIj AANKOOP CARESSE 3800

• CARE
S

CARESSE 3800

Bij aankoop
van
Caresse boxsp Wendy’s Choice:
ring 3800-38
50

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

Caresse 3800: complete boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van
anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

Het pull-back systeem van Caresse

• regelt een traploze verstelling van het hoofd- en voeteneinde • hierdoor kan het hoofdeinde in meest optimale
ergonomische positie worden gebracht • brengt uw boxspring in een optimaal comfortabele zitpositie • de volgende
Caresse boxsprings zijn uitgerust met het pull-back systeem: Caresse 4600, 4700, 5400, 6700, 9300, 9500, 9700.

PULL-BACK

EXTRA NEKVERSTELLING

DE PLATinuM COLLECTIE VAN CARESSE BOXSPRINGS
Caresse Platinum Collectie, het
ultieme slaapcomfort!

VLAKKE

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE
GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

UITVOERING
160x200 cm

2795,-

De boxsprings uit de Platinum Collectie zijn allemaal
unieke modellen met hun eigen uitstraling, maar
kenmerken zich door het sublieme comfort. Alle
modellen uit deze topcollectie van Caresse Boxsprings
zijn stuk voor stuk gemaakt van de beste materialen,
met speciale aandacht voor styling en detail.

DE ExCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN VAN DE
CARESSE PLATinuM COLLECTIE ZIjN:
• 1000 micro pocketveren matrassen, afgedekt met
hoogwaardig comfortschuim;
• optimale ventilatie door open constructie;
• elektrisch verstelbaar leverbaar;
• uniek geïntegreerd pull-back systeem;
• extra motor voor separate nek-verstelling;
• elektrische motoren met RF-draadloze bediening;
• handgemaakte, luxe matrastoppers;
• 100% natuurlijke materialen;
• diverse pootjes en bekleding leverbaar.

Caresse 9700:
complete boxspring bestaande uit:
• een luxe hand-gemaakt blind
genopt deelbaar hoofdbord voorzien
van stiknaden; • 2 elektrische verstelbare antislip boxsprings met uniek
pullback systeem (terugloopsysteem),
voor een ideale en ergonomische
verstelling en zitpositie; • boxsprings
voorzien van separate elektrische
nekverstelling d.m.v. 2 extra
elektrische motoren; • 2 micropocketveer matrassen, 1000 veren
met 7 comfort- zones, afgedekt
met HR-65 koudschuim; • inclusief
hoogwaardige Gel Foam topmatras
t.w.v. 499,-; • elektrische motoren
met RF draadloze bediening; • diverse
stoffen en pootjes leverbaar.

CARESSE 9500
160x200 cm

5150,-

3595,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 9700
160x200 cm

5705,-

3995,-

AN DERE MATEN LEVERBAAR

Caresse boxspring
en pocketveren
matrassen
in doorsnede!

Caresse pocketveren 500 matras

De boxsprings van Caresse
onderscheiden zich door hun
weldadig comfort en ondersteuning, hun fantastische
ventilatie en een doordachte,
eigentijdse vormgeving.

Bezoek een
Caresse-dealer bij u in
de buurt voor meer informatie.
Caresse pocketveren 1000 matras

De unieke separate nek-verstelling biedt u de mogelijkheid om:

• uw Caresse boxspring nog beter in te stellen op de door uw gewenste lighouding • uw houding voor heerlijk slapen,
lekker lang lezen of eindeloos ontspannen in uw slaapkamer • de separate nek-verstelling wordt aangedreven door een
derde motor en wordt exclusief geleverd op alle verstelbare modellen uit de Platinum collectie van Caresse Boxsprings.

Caresse 9500: • kwalitatief hoogwaardig hoofdbord, verdeeld in banen, afgewerkt met kader, voorzien van een bies; • 2 elektrische
verstelbare boxsprings met uniek pull-back sysyteem (terugloopsysteem), voor een ideale en ergonomische verstelling en
zitpositie; • boxsprings voorzien van separate elektrische nek-verstelling d.m.v. 2 extra elektrische motoren; • 2 micro-pocketveer
matrassen, 1000 veren met 7 comfortzones, afgedekt met HR-65 koudschuim; • 2 voetstoppers; • elektrische motoren met RF
draadloze bediening; • diverse stoffen en pootjes leverbaar. bediening; diverse stoffen en pootjes leverbaar.

EXTRA NEKVERSTELLING

PULL-BACK
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WINTERSALE!
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ER IS AL EEN CARESSE BOxSPRING VANAF € 995,CARESSE 4500
140x200 cm

2270,-

1495,-

AN DER E MATEN LEVER BA AR

VLAKKE

UITVOERING
140x200 cm

995,-

Caresse 4500:
complete boxspring
bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer
matrassen met 7 comfort zones; • topmatras van hoogwaardig comfortschuim; • 2 elektrische motoren
met kabelbediening, indien verstelbaar; • 17 cm trendy pootjes in rvs.

OOK VOOR BEDTEXTIEL WWW.CARESSEBOXSPRINGS.NL

NIEUW! NIEUW!
Caresse Active Air
vanaf 379,-

Deze unieke topper zorgt door het Active Air concept
voor koelte in de zomer en warmte in de winter. Een hygiënisch en aangenaam slaapcomfort is hierdoor gegarandeerd.
Active Air opbouw met 1500 pocketveren in combinatie met HR-65
koudschuim voorzien van soepel en elastisch dubbeldoek doorstikt met
400 gr/m2 hollowﬁber. Superieur ventilerend. Geheel anti-allergisch.

