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180 x 200 cm, 2 vlakke boxspringbodems
incl. Splendid matras en luxe HR topdek.
Stof: Standaard stof. Al vanaf:

180 x 200 cm, 2 vlakke boxspringbodems
incl. Splendid matras en luxe Visco topdek.
Stof: Linnen Anthraciet of Quatro 4

€2599,-

€3749,-

Mariott

ClassicoClassico

EUROPE
Welcome to

Droomvlucht Slaapcomfort is dé 
Serta dealer in regio Rotterdam. 
Met trots presenteren wij één van 
de grootste merken ter wereld 
op het gebied van matrassen 
en boxsprings bij ons in de 
beddenwinkel. 

De nummer 1 van Amerika is nu 
ook in Nederland verkrijgbaar. 
Ervaar het comfort van een luxe 
hotelsuite bij u thuis. Maak kennis 
met de Europe Series van Serta.

Serta heeft ruim tachtig jaar 
ervaring in het ontwikkelen 
en fabriceren van innovatieve 
slaapsystemen met een lange 
levensduur. Het gebruik van 
duurzame materialen staat garant 
voor kwaliteit, met aandacht voor 
mens en milieu. De hoogwaardige 
afwerking zorgt voor een luxe 
uitstraling. Een overdaad aan 
luxe en comfort is wat er voor u 
overblijft.

Ervaar de Europe series van Serta 
vanaf april in onze beddenwinkels.

180 x 200 cm, 2 vlakke boxspringbodems
incl. Splendid matras en luxe HR topdek.
Stof: Linnen Anthraciet €2749,-

Magnifique

Uitvoorraadleverbaar



Er vaa r  h et  c omfort  v an  ee n  l ux e  h o t e l s u i t e  b i j  u  t h u i s .

Bij Droomvlucht Slaapcomfort weten wij al 
bijna 20 jaar wat er voor nodig is om u een 
goede nachtrust te garanderen: service en 
kwaliteit. “Bedden kunt u namelijk overal 
kopen”, is iets dat wij maar al te goed weten.  
Echter: slaapcomfort verkoop je niet maar 
adviseer je vanuit passie voor het vak. En 
dan komt het vertrouwen van de klant 
vanzelf. Onze vaste klantenkring herkent 
dit inmiddels waardoor nu ook de tweede 
generatie klanten de weg naar onze winkels 
weet te vinden. Een zeer recente review 
bevestigde deze stelling: ‘Topzaak, vroeger 
kochten mijn ouders al bij Droomvlucht 
Slaapcomfort en nu ik op mijzelf ga wonen 
koop ik ook bij deze beddenspeciaalzaak. 
Van traditioneel tot aan design, Droomvlucht 
heeft alles in huis’. 

Wat tevens een grote rol heeft gespeeld in de 
goede naam van Droomvlucht Slaapcomfort 
is ons motto: ‘Zeggen wat je doet en doen wat 
je zegt.’ De speerpunten persoonlijk advies, 
optimale service, aangevuld met maximale 
vakkennis lopen als een rode draad door de 
organisatie van Droomvlucht Slaapcomfort. 
Samen met een team van slaapspecialisten 
bedienen Marcel Kok en Marco Korstanje 
vanuit de locaties in Zevenhuizen en Krimpen 
aan den IJssel u op maat met persoonlijk 
en deskundig advies, de hoogste kwaliteit 
bedden en uitmuntende service.

Persoonlijke benadering
Het mooie van onze showrooms is dat u er in 
alle rust rond kunt kijken en laten voorlichten. 
“En wees gerust, er springt niet direct een 
verkoper op uw nek”, glimlacht Marco. 
Onze beddenwinkels zijn ingericht met een 
divers aanbod aan ledikanten, boxsprings, 
matrassen, kussens en slaapkameraccessoires. 
Alles draagt bij aan een goed comfort en 
sfeer in uw slaapkamer. In het adviesgesprek 
komen uw persoonlijke slaapwensen tot 
in detail aan de orde. Samen met een 
slaapspecialist wordt u door onze showroom 
geleid en gaan wij op zoek naar het beste bed 
voor u. Bijvoorbeeld door proef te liggen en 
door de optimale positie van heup, schouder 
en nek af te stemmen. “Zo zijn wij in staat 
het bed te vinden dat het beste aansluit bij 
uw wensen en behoeften”, vertelt Marcel. 
Mensen vinden het volgens Marcel ook 
prettig dat Droomvlucht Slaapcomfort de 
beschikking heeft over een eigen montage- 
en servicedienst. “Dat biedt extra zekerheid.”
 
Alle topmerken onder één dak
De klanten van Droomvlucht Slaapcomfort 
zijn afkomstig uit de hele regio. Ze hebben 
allemaal één ding gemeen: ze hechten 
aan kwaliteit en een oprechte prijs. En 
dat bieden wij op alle fronten met grote 
merken. Als beddenspecialist weet Marcel 
namelijk als geen ander hoe belangrijk 

het is dat u slaapt op een kwalitatief goed 
slaapsysteem. Deze visie vindt u dan ook 
terug in de ruim opgezette showrooms waar 
u tal van topmerken aantreft. Elk met zijn 
eigen specifieke slaapvoordelen, waardoor u 
altijd slaagt. Ervaar de voordelen van onder 
meer Auping, Pullman, M line, Caresse, 
Serta en Avek. Topmerken met de hoogste 
kwaliteit waarvan u jarenlang plezier zult 
hebben worden aangevuld met de goed 
uitgebalanceerde Sleep Sense huiscollectie.

Ook toe aan een goede nachtrust?
Als beddenspeciaalzaak is het onze 
verantwoordelijkheid dat iedereen een
goede nachtrust ervaart. Dit zien wij als onze 
missie, en met deze beweegreden zijn wij
úw vakmensen voor droomwensen.
Onze adviseurs staan zes dagen per week 
voor u klaar met vakkundig advies en 
persoonlijke service. U bent van harte 
uitgenodigd, de koffie staat klaar!

Het nut van slapen wordt vaak 
onderschat. Een goede nachtrust is 
echter van levensbelang. Goed slapen 
geeft uw leven namelijk een enorme 
positieve impuls. Niet alleen staat u 
elke ochtend fris en uitgerust op, u 
bent alerter en u gaat ook vrolijker 
en minder gestrest door het leven. 
Stop dus met ‘dromen’ over een goede 
nachtrust en breng een bezoek aan één 
van onze beddenwinkels. 
Bij Droomvlucht Slaapcomfort maken 
wij al uw dromen waar. 

Wij stellen ons 
graag even voor

Welkom
Marcel Kok en Marco Korstanje, het fundament onder Droomvlucht Slaapcomfort



ogen     open
Kon je maar met je

slapen

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping
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*Auping is alleen verkrijgbaar in ons filiaal in Krimpen aan den IJssel.
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PULLMAN MATRASSEN
Uitgerust wakker worden. Dat begint bij de keuze 
voor de juiste matras. Of u nu houdt van stevig 
of weldadig zacht; de unieke vering, sublieme 
afwerking en luxueuze materialen van Pullman 
matrassen bezorgen u een weldadige nachtrust. 
En voor wie daar graag nóg een dimensie aan 
toevoegt zijn er diverse comforttoppers.

Ons geheim
Alle matrassen en comfort toppers zijn 
behandeld met Sensity®, een probiotica die 
op natuurlijke wijze zorgt voor een frisse 
slaapomgeving. Handvatten zijn standaard 
aanwezig op matrassen in een damast- en stretch 
uitvoering en maken het makkelijk om de matras 
regelmatig te keren. U heeft bij Pullman de keuze 
om zonder meerprijs te kiezen uit een standaard- 
of firm uitvoering.

Silverline Series
Een matras dat jaar in jaar uit als nieuw blijft 
aanvoelen? Het kan echt! 
U zult het ervaren als u kiest voor één van de 
Pullman Silverline matrassen.

• 7-zone geneste pocketvering
• Nageharde pocketveren
• Stoffering stretch met wol, zijde en katoen
• 5 jaar volledige garantie

Silverline Premier
Dit matras bevat een geavanceerd 
pocketveringinterieur met zeven zones, afgedekt 
met een laag van comfortschuim en een flexibele 
drukverdeler. Daardoor voelt de matras wat 
steviger aan als u gaat liggen. Deze matras scoort 
in de test van de Consumentenbond op alle 
aspecten mooie cijfers. Van ondersteuning in de 
zij- of rugligging tot de veerkracht en het behoud 
van hardheid, hoogte en ondersteuning door de 
jaren heen. Een terechte winnaar!

KIJK VOOR ALLE ACTUELE ACTIES OP WWW.DROOMVLUCHTSLAAPCOMFORT.NL

Pullman Silverline Premier

geteste pocketveer matras

Silverline
Premier matrassen

Al vanaf€699,-



Caresse, de slaapbeleving die past bij 
uw persoonlijke stijl. Caresse biedt u de 
volmaakte afsluiting van uw dag en geeft 
glans aan vele nachten.

De boxsprings van Caresse onderscheiden 
zich. Weldadig comfort en ondersteuning, 
een fantastische ventilatie en een doordachte, 
eigentijdse vormgeving. De boxsprings en 
het heerlijke bedtextiel van Caresse zijn 
vervaardigd van kwaliteitsmaterialen. 

Caresse boxsprings (and more)
Jarenlange ervaring in de slaapbranche en 
veel onderzoek naar slaapsystemen liggen 
ten grondslag aan de ontwikkeling van 
Caresse. Caresse biedt een overzichtelijk 
assortiment boxsprings (and more). Voor 
elke stijl vindt u een boxspring met een 
persoonlijke touch. De ruime keuze in 
comfortmaterialen bieden u de mogelijkheid 
het perfecte topdekmatras te kiezen.
Zo wordt u voortaan elke ochtend uitgerust 
wakker. Kom proef liggen in een van onze 
onze beddenwinkels.

Zo volmaakt kan 
slapen zijn...

boxsprings uit
     voorraad leverbaar

Kwaliteit

Diverse Caresse Boxsprings
diverse afmetingen, zowel vlak als elektrisch 
verstelbaar.  Al vanaf €1095,-

Kom  p ro e f l i gg e n  e n  e r v aa r  uw  o p t ima l e  c omfort



Uw vakmensen
voor droomwensen
Als beddenspeciaalzaak is het onze 
verantwoordelijkheid dat iedereen een 
goede nachtrust ervaart. Dit zien wij als 
onze missie, met als doelstelling uw 
vakmensen voor droomwensen te zijn.

De beddenwinkels van Droomvlucht 
Slaapcomfort zijn ingericht met een divers 
aanbod ledikanten, boxsprings, matrassen, 
kussens, bedtextiel en slaapkamer accessoires. 
Alles draagt bij aan een goed comfort en sfeer in 
uw slaapkamer. Samen met een slaapspecialist 
wordt u door onze showroom geleid opzoek naar 
een goed, beter of 
het beste bed voor u.

Ieder mens is uniek. Het beste bed is dus voor 
iedereen anders. Wij helpen u de verschillen 
in comfort te ervaren. Proef liggen is hierbij 
vanzelfsprekend. Door de optimale positie van 
heup, schouder en nek te zoeken, vindt u het 
bed en/of hoofdkussen dat het beste aansluit bij 
uw comfort.

Persoonlijke aandacht
Bij Droomvlucht Slaapcomfort kunt u nog 
persoonlijke aandacht en vakkundig advies 
verwachten. Wij onderscheiden ons met kennis 
en ervaring. 
Tijdens een bezoek aan onze beddenwinkel staat 
u als klant centraal. U wordt 1 op 1 geholpen 
door een gediplomeerd slaapspecialist. Met oog 
voor detail helpen wij u de ideale slaaphouding 
en comfort te vinden. Door middel van een 
slaapanalyse bent u verzekerd van het comfort 

dat het beste bij u past. Onder het genot van 
een kopje koffie krijgt u rustig de tijd om rond te 
kijken. In een beddenwinkel moet ontspanning 
immers centraal staan.

Optimale service
Bij ons krijgt u optimale service. Uw zoektocht 
naar het juiste slaapcomfort eindigt niet 
in de beddenwinkel. Het begint daar. Een 
persoonlijke leveringsafspraak, interne montage 
én servicedienst zijn de speerpunten bij 
Droomvlucht Slaapcomfort waardoor u met een 
gerust hart in bed kunt stappen.
Onze slaapcollectie is vakkundig opgebouwd uit 
gerenommeerde fabrikanten. Zo combineren wij 
20 jaar kennis en ervaring in de beddenwereld 
met het comfort en de mogelijkheden van nu. 
Een belangrijk onderdeel hierin is de kwaliteit 
en duurzaamheid van onze producten. 

Tevredenheidsgarantie
Wij nemen onze klanten serieus. Wanneer u 
in een van onze beddenwinkels het comfort 

heeft bepaald kan het zijn dat het product thuis 
niet helemaal voldoet aan uw verwachtingen 
of gewenste comfort. Hiervoor hebben wij 
een eigen servicedienst in huis die alle 
serviceafhandeling coördineert. Uiteindelijk is 
het ons doel u goed te laten slapen en volledig 
te ontzorgen.

Uw oude matras of complete bed retour?
Bij ons geen probleem. Heerlijk slapen op uw 
nieuwe bed zonder wakker te liggen van uw 
oude bed, dat is wat we willen bereiken. Door 
de mogelijkheid te bieden uw oude matrassen, 
bedombouw of volledige slaapkamer retour 
mee te nemen bij levering van uw nieuwe bed, 
zetten wij net dat stapje extra voor onze klanten. 
Ont-zorgen noemen wij dat. Vraag in de winkel 
naar de mogelijkheden en voorwaarden, wij 
denken graag met u mee.

VoucherComfort
€395,-tot

Pakket 1. Aankoopbedrag €1250.- t/m €2500.-
1x Molton en 2 hoeslakens Percal Katoen Tc 200.
2 x hk Liverpool / Waldkrone.

Pakket 2. Aankoopbedrag €2500.- t/m € 3000.-
Pakket 1 + 1x Dekbedovertrek naar keuze t.w.v. € 99,-.

Pakket 3. Aankoopbedrag €3000.- t/m €4000.-
Pakket 1 + Pakket 2 +  
1x Dekbed Liverpool, 4-seizoenen 
(1x 2 persoons of 2x 1 persoons)

Pakket 4. Aankoopbedrag €4000,- of hoger.
Pakket 1 + Pakket 2 + Pakket 3 + 
Led lampsetje naar keuze

Verzilver deze voucher bij uw aankoop en 
ontvang een luxe comfortpakket cadeau!

* Kijk voor de voorwaarden op:
www.droomvluchtslaapcomfort.nl/folderactie

SWANLAWEG 6-8, 2761 BC  ZEVENHUIZEN | ROTTERDAMSEWEG 64, 2921 AP  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Recycle

Neem deze folder, of deze bon, mee naar de winkel en profiteer van extra voordeel op uw aankoop!

Verzorgen Ontzorgen  Bezorgen

KIJK VOOR ALLE ACTUELE ACTIES OP WWW.DROOMVLUCHTSLAAPCOMFORT.NL



Karel Mintjens Ledikant Eden
Zowel één(120cm)- als tweepersoons met 
diverse accessoires verkrijgbaar . 
180 x 200 cm vanaf €1249,-

Meer  dan  1 000m 2 S l aap kame r i n sp i r at i e

Industrieel
Karel Mintjens Ledikant Madison
Als tweepersoons ledikant met diverse 
accessoires verkrijgbaar .
180 x200 cm, vanaf

Karel Mintjens Ledikant Bronx
Als tweepersoons ledikant met diverse 
accessoires verkrijgbaar . 
180 x 200 cm, vanaf

€1389,-

€1159,-

Modern



Wiemann Ledikant Brüssel
Als tweepersoons ledikant met diverse 
accessoires verkrijgbaar.
180 x 200 cm, inclusief stalen sledevoet 
en hoofdbord verlichting. Al vanaf€729,-

Comfort

KIJK OOK EENS OP WWW.DROOMVLUCHTSLAAPCOMFORT.NL

Eind april wordt ons filiaal in zevenhuizen uitbereid m
et ruim

 300 m
2 

ledikanten, kasten en accessoires. Kom
 langs en laat u inspireren. 

Volg onze website en social m
edia voor het laatste nieuws!

Stijlvol

Zondag’s  ledikant Sita
Zowel één- als tweepersoons, vast én deelbaar 
en met diverse accessoires verkrijgbaar . 
180 x 200 cm, in vaste uitvoering
Al leverbaar vanaf:

Zondag’s ledikant Plano
Zowel één- als tweepersoons, vast én deelbaar 
en met diverse accessoires verkrijgbaar . 
180 x 200 cm, in vaste uitvoering
Al leverbaar vanaf:

€838,-

€869,-

N
IEUW

!



* Bij aankoop van 2 Slow Motion matrassen. Vraag naar de voorwaarden.

1.249,-1.249,-1.249,-

400,-
KORTING!*

1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-1.549,-

500,-
KORTING!*

649,-649,-

200,-
KORTING!*

949,-949,-949,-

300,-
KORTING!*

BIJ AANKOOP VAN 2 MATRASSEN...

190490_DBC_Advertentie_DroomvluchtSlaapcomfort_Actie_Tot500_297x210mm.indd   1 21-03-19   09:14



In 1927 had grootvader Roelf Kok een manufacturenwinkel in het Friese Surhuisterveen. 
Keer op keer moest hij de standaard bedden laten aanpassen, omdat ze te groot waren 
voor de bedsteden. Zo ontstond het idee om zelf bedden op maat te gaan maken. Vanuit 
deze nuchtere gedachte werd beddenfabriek Avek in 1927 opgericht. Avek staat voor 
Arbeid, Vlijt en Kwaliteit. Het erfgoed van grootvader is voor de kleinzonen Roelf en 

Roelf nog steeds leidend. In Surhuisterveen worden de bedden nog 
altijd op maat gemaakt, door mensen die hun vak verstaan en met 
liefde bedden produceren van topkwaliteit.

Je eigen bed op maat

Daarom kiest u voor Avek!
•  Uw eigen bed op maat. Want u slaapt 

toch het liefste in uw eigen Avek bed?
•  Kwaliteitsbedden uit Nederland. 

Daar kunt u volledig op vertrouwen.
•  Hoogwaardige materialen. Alleen het 

beste is voor Avek goed genoeg.
•  Vakmanschap sinds 1927. 

Uw nachtrust is onze missie.

Avek Boxspring Fier
180 x 200 cm, 2 vlakke boxspringbodems
inclusief matrassen en topdekmatras
Keuze uit 3 hoofdborden. Al vanaf

Avek Boxspring Ninety
180 x 200 cm, 2 vlakke boxspringbodems
inclusief matrassen en topdekmatras.
Al vanaf

+ +

€3195,-

€2395,-

Nu met€510,-voordeel!

Al  20  j aa r  üw  s l aapsp e c i a l i st  i n  r e g i o  Ro tt e r dam



BEDDENWINKEL ZEVENHUIZEN
Swanlaweg 6-8
0180-328231

BEDDENWINKEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Rotterdamseweg 64

0180-516563

WWW.DROOMVLUCHTSLAAPCOMFORT.NL

Castella Hoofdkussen Spica
Vulling: 90% Nieuwe witte eendendons, 10% veertjes
Kern: Vita Talalay® Latex
In 3 hardheden

Silvana dekbed Spitsbergen
Leverbaar in Zomer, Herfst/lente én 4-seizoenen.
Vulling: 90% Nieuwe witte eendendons, 10% veertjes
Vanaf 140 x 200 cm. Al vanaf 

Castella dekbed Agena
Leverbaar in Zomer, Herfst/lente én 4-seizoenen.
Vulling: Gesiliconiseerde holle vezels.
Vanaf 140 x 200 cm. Al vanaf

Castella dekbed Orion
Leverbaar in Zomer, Herfst/lente én winter.
Vulling: 100% Mazurische ganzendons
Vanaf 140 x 200 cm. Al vanaf

Castella Hoofdkussen Wega
Vulling: 60% Nieuwe witte eendendons, 
40% veertjes.
In 3 hardheden

Castella Hoofdkussen Agena
Een anti-allergisch hoofdkussens gevuld 
met Comforel Soft® vezels.
In 3 hardheden

Silvana Support Neksteunkussen
Persoonlijke ondersteuning in 6 verschillende 
hardheden voor elke slaaphouding.

€149,-

€119,- €109,-€329,-

€129,- €69,-

€99,-

klanten vertellen

8,7

Castella Hoofdkussen Orion
Een latex kussen verkrijgbaar in 3 
verschillende hoogtes 
en hardheden

Proefslapen* op een kussen bij 
Droomvlucht Slaapcomfort

Probeer de hoofdkussens thuis uit! 
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is het mogelijk 
om een kussen thuis te proberen* en te ervaren 
of het u bevalt. De keuze voor een hoofdkussen 
is heel persoonlijk en hangt af van verschillende 
factoren: uw slaaphouding, postuur, lengte en 
de stevigheid van uw matras? De Silvana Support 
serie is beschikbaar in 6 verschillende stevigheden 
en in een standaard en verkorte versie, zodat er 
voor iedereen een passend kussen is. Ook de 
hoofdkussens van Ducky Dons kunnen met de 
verschillende hardheden en vulling volledig op uw 
wensen worden uitgekozen.

*Vraag voor meer informatie en de voorwaarden in 
onze beddenwinkels.

Model- en prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Volg ons en blijf altijd op 
de hoogte van acties en 

slaapkamerinspiratie

€119,-


