
Een uitgave van beddenspeciaalzaak Sonnemans De Slaapfabriek te Someren. Een krant boordevol scherpe aanbiedingen. De acties gelden t/m 30 aug ‘20

Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u een afspraak, mail dan via onze site, sonnemans.nl

Alle toonaangevende merken onder één dak: 
Bij Sonnemans vindt u: Auping, Tempur, Mline, Pullman, Cinderella, Caresse, Serta, Kingsleep, Velda en Norma.

Hierdoor kunnen we u merkonafhankelijk adviseren en hoeft u nog maar één winkel te bezoeken. Makkelijk bereikbaar, 
gratis parkeren en een bijzondere locatie. Meer dan 60 boxspringcombinaties in vele honderden uitvoeringen leverbaar!

9.2
Klanten 

waarderen ons 
met een:

 leegverkoop!
Onze Slaapfabriek wordt het eerste 
Testcenter van het vergelijkingsplatform 
Matrassenwijzer.nl. Een toonaangevende site 
voor het vinden van een passend matras, top-
dekmatras of zelfs een complete boxspring. 
En daarom moet onze showroom volledig op 
de schop. Talloze boxsprings en matrassen 

van de bekende merken moeten weg. Zodat 
we in de nazomer terug kunnen keren met 
een nieuwe inrichting en actuele winkelformu-
le.  Alle merken in de actie: Auping, Pullman, 
Tempur, Mline, Eastborn, Serta, Kingsleep, 
Norma en Caresse. Direct uit showroom of 
nieuw in de verpakking uit voorraad leverbaar. 

Altijd tegen volle garantie. Kom naar onze 
monumentale stoomzuivelfabriek in Some-
ren en verbaast u over zoveel aanbiedingen! 
We zijn alle dagen van de week, behalve op 
maandag, geopend. 
Kijk op sonnemans.nl voor meer gegevens of 
maak een afspraak via onze website. 

SNEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR
in antraciet en charcoal grijs

van1495.-

 nú 995.-

Luxe boxspring Kingsleep Barty. Een hoge, verende boxspring met 
7- zone pocketveringsmatras erop, afgedekt met een koudschuim topper 
voor uitstekende ventilatie en heerlijk ligcomfort. Inclusief hoofdbord. 
In luxe, actuele stoffering. Hoge uitstap zorgt voor extra gemak. 
Uit voorraad leverbaar in de maat 160x200 en 180x200cm. 



van1850.-

nú 1295-

van1425.-

nú 995.-

Boxspring Kingsleep George. Een rank model. 
Leverbaar uit voorraad. Op alle maten: 120, 140, 160 en 180x200cm. 
In 3 kleuren: grey, antra en navy. Scherpe prijsstelling. Een populaire box-
spring. Pocketvering in de matras, verende boxspring op mooie pootset. 
Actieprijs voor 160x200cm is 1095.- en voor 180x200cm is 1195.-

Kingsleep Henry. Mooie stoffering, luxe stiknaden in het hoofdbord en 
een dikke topdekmatras maken deze robuuste boxspring tot wat ie is. 
Comfortabel en chique. Uitgevoerd op luxe sledepoot. 
Direct uit voorraad leverbaar in trendy dark grey stof, in de maat 180x200cm. 

 leegverkoop!

SNEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

IN 3 KLEUREN, UIT VOORRAAD LEVERBAAR

(140x200cm)



Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u op een andere dag of avond, maak dan een afspraak

 leegverkoop!

De topper uit de collectie. Elektrisch verstelbare boxspring Arthur. 
Uitgevoerd in de populaire Coloradostof. Makkelijk te reinigen en een robuust uiterlijk. Draadloze afstandbedieningen. 
Boxspring is pocketgeveerd. Op mooie potenset met luxe koudschuim topper. Matras met 300 pocketveren per m2 wat 
zorgt voor een heel goed slaapcomfort En wat een prijs! Leverbaar uit voorraad in de maat 180x200cm

van 2850.-

nú 1899.-

Een elegante boxspring, Kingsleep Marianne. Luxe stoffering, design 
hoofdbord, ranke poot. Met een heerlijk ligcomfort. Leverbaar uit voorraad 
in 3 maten, 160 en 180x200cm en de grote maat 180x210cm en, zowel vlak 
als elektrisch verstelbaar. In 3 kleuren: dark grey, zinc en taupe. 
Upgrade mogelijk: traagschuim- of luxe latex topper, slechts 100 euro extra 

van 2150.-

nú 1499.- van 2899.-

nú 1999.-niet verstelbaar

elektrisch 
verstelbaar

elektrisch 
verstelbaar



Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u een persoonlijke afspraak, stuur een mail via sonnemans.nl

 leegverkoop!

Een best Bed: Kingsleep Victoria. Luxe boxspring, elektrisch verstelbaar, op hele 
mooie poot, met als accent dubbele stiknaden. Pocketvering met bandstaal voor 
extra stabiliteit in de boxspring en matras. Met luxe latex splittopper. Erg veer-
krachtig. Als extra heeft deze topper een extra koele kant, Sensice genaamd. 
Heerlijk voor in de warme zomermaanden. In luxe stof in modieus groen en antra-
ciet uit voorraad leverbaar in de gangbare maten 160x200cm en 180x200cm.   

van 3750.-

nú 2599.-

dubbele stiknaden

Elektrisch verstelbaar uit voorraad leverbaar, 180x200 en 180x210cm in 2 kleuren

2995,-
ELEKTRISCH

VERSTELBAAR

4280,-

CARESSE 6900
Elektrisch verstelbare boxspring met hoofdbord
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones 
• Topper 730, 10cm dik van HR koudschuim 
• Ook in vlakke uitvoering

CARESSE 6750
Complete vlakke boxspring met hoofdbord
• 2 pocket 500 matrassen met 7 zones 
• Topper 625, 7cm dik van HR comfortschuim 
• Ook in elektrisch verstelbare uitvoering

1795,-
160x200 cm

VLAK

2705,-

2895,-
ELEKTRISCH

VERSTELBAAR

4140,- OP=OP

UPGRADE UW CARESSE BOXSPRING 
MET EEN POCKET TOPPER ACTIVE AIR 
HYBRID VOOR €100** EXTRA!VOOR €100VOOR €100** EXTRA!
• Optimaal ondersteunend  
• Maximaal ventilerend 
•  Pocketvering met 1600 veren 
• Hybrid schuim aan beide zijden 
• Anti allergisch

**  Geldig voor alle Caresse boxsprings 
uit de Silver Collection

Draadloze afstands-
bediening van €198 
voor €99**

DRAADLOZE
AFSTANDSBEDIENING

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

1295,-
140x200 cm

VLAK

1850,-

2395,-
ELEK. VERST.

160x200

3420,-

1995,-
160x200 cm

VLAK

2850,-

2995,-
ELEKTRISCH

VERSTELBAAR

4280,-

CARESSEBOXSPRINGS.NL

CARESSE 6850
Complete vlakke boxspring met 

tijdloos hoofdbord • 2 vlakke 
pocket geveerde boxsprings 

• 2 pocket 500 matrassen met 
7 zones • Topper 735, 10cm dik 

van HR koudschuim • Trendy 
pootjes in 4 verschillende 

kleuren • Ook in elektrisch 
verstelbare uitvoering

UPGRADE UW 
CARESSE BOXSPRING MET 

UITSTAPVERLICHTING
VOOR SLECHTS €99
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 luxe pootset

van 2695.-

nú 1899.-

elektrisch 
verstelbaar

vlakke variant

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

1495,-
140x200 cm

VLAK

2195,-

1995,-
ELEKTRISCH

VERSTELBAAR

2850,-

KWALITEIT IS HET 
HART VAN CARESSE

TOUCHED BY NATURE!

De kracht van natuurlijke materialen in harmonie met de zachtheid van Caresse! 
Koel in de zomer en warm in de winter. Wol, paardenhaar, katoen en natuurlijke latex. 

Natuurlijke ventilatie, veerkracht en stabiliteit.

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

POCKET 
GEVEERDE 

BOX

COMFORTABEL
TOPMATRAS

POCKET 
GEVEERDE 
MATRAS

STALEN
FRAME

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

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

Caresse pocketveren 1.000 matras
Standaard geleverd op de 
Platinum collectie

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

BIJ ELKE CARESSE BOXSPRINGBIJ ELKE CARESSE BOXSPRING

HET TEXTIELPAKKET BESTAAT UIT EEN 
2 PERSOONS ZOMERDEKBED  

2 HOOFDKUSSENS. T.W.V. €169,- 

ADEMEND, VOCHTAFWEREND, SNELDROGEND 
EN ANTIBACTERIEEL

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

SNELLE LEVERING* BĲ  
CARESSE BOXSPRINGS

Copper

Nickel satin

Black chrome

Black matte

***
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Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

*  Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

SUMMER SALE
Profi teer van zomerse 
korting en start je 
vakantie topfi t.

Shanice van de Sanden

& Kirsten van de Westeringh 
& Kirsten van de Westeringh 

COOL MOTION
1 & 2

NU 25%
KORTING*

VAN 
749,-
VOOR 
562,-

 leegverkoop!

* Vraag naar de voorwaarden. ** De 10 jaar volledige garantie is alleen geldig op TEMPUR® matrassen en Premium Flex bedbodems. 

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

**

NÚ 
2e ARTIKEL

50% 
KORTING*

Tijdens de leegverkoop hoge korting op beide topmerken in traagschuim, Mline en Tempur. Luxe matrassen en hoofdkussens. Beide merken 
nu met 25% korting op de normale verkoopprijs. Traagschuim zorgt voor de allerbeste drukverdeling. Minder druk op schouder, heup en ook 
op de spieren. Daardoor draait u minder, slaapt u dieper en herstelt u sneller. Kom langs of maak een afspraak via onze site: sonnemans.nl



Private shopping. Het kan, ook in de avonden. Maak dan een afspraak via onze site, sonnemans.nl

 leegverkoop!

Een “dikke matras” van maar liefst 28cm. Zorgt voor een extra hoge uitstap, maar ligt ook echt lekker. 
Aan beide zijden 4 cm hybride foam, met daartussen een heel groot aantal pocketveertjes. 
Ventilerend, duurzaam en comfortabel. Deze Accentmatras is leverbaar in medium en firm. Geschikt voor 
de zwaardere en lichtere personen.  Vooral de extra koele zijde (brengt de lichaamstemperatuur 2 tot 3 
graden terug bij teveel warmte), zorgt ervoor dat u sneller in slaap valt tijdens de warme dagen. En wordt 
het kouder ‘s-nachts, dan draait u het matras om naar de warmere kant. Probeer ‘m in de showroom.



Geheel compleet

∙  Originele  
Combispring® matras

∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙  Draadloos elektrisch 

verstelbaar 
∙  Hoogwaardige  

meubelstof

Timeless Jubileum

Vakmanschap
sinds 1884

Stabiel  
ligcomfort  

over de gehele 
breedte

Duurzaamheid, 
ondersteuning  
en ventilatie

Al 134 jaar
gegarandeerde

kwaliteit

Uitvinders 
van de 

CombiSpring®

Elektrisch  
verstelbaar 3988,-

 2599,-
  alle maten*

Vlak 2796,-

 1799,-
 alle maten*

(140/160/180x200/210)

(140/160/180x 
200/210)

*Uitgezonderd maat 220

timeless®

by Norma

Lekker slapen.
De normaalste zaak

van de wereld.

 leegverkoop!



 Alle zondagen geopend van 13.00 tot 17.00. Wilt u toch liever op afspraak of in de avond, mail dan via sonnemans.nl

Hybrid foam

Latex

Visco

Bekroond slaapgenot door:

 Royale comfortlagen van 3 cm.
 9 zone pocketveringsmatras voor nauwkeurige ondersteuning.
 Uitstekende ventilatie door opengewerkte zijdes.
 Anti-allergie, dubbel geweven tijk voor hoog vochtopnemend 
 vermogen.
 Hoes is afritsbaar en wasbaar.
 22 cm hoog.

9 zones pocket veerdubbelzijdig
gebruik

3D ademende
spacer

gebreide stofanti-schimmel
anti-huissofmijt

wasbaar op 60O afritsbare,
uitwasbare hoes

Comfortlaag

Hardheid

Soft

Firm

Amalia Pocket

Pocketverings-
matras Amalia

koudschuim afdekking-

nú 399.-
en de 2e gratis!

Een fijne pocketveringsmatras 
met een uitstekend ventilerend 
vermogen. In 2 hardheden leverbaar. 
Geschikt voor iedere bedbodem. 

• 70/80 en 90x200cm  399.-
• 140x200cm   599.-
• 160x200cm   699.-
• 180x200cm   799.-

• 
(210cm lang, meerprijs 10%)
(220cm lang, meerprijs 20%)

In de leegverkoop: 2e matras grATIS. “2 HAleN, 1 BeTAleN!”
Amalia matrassen in de 2-persoonsmaten: halve prijs, 50% korting

 leegverkoop!


