
5 sterren-
comfort

BEKIJK SNEL 
BOXSPRING ROOM 536

OP PAG. 2-3

Bij Meek’s Meubelen staan we elke dag met veel plezier voor je op. We zien je graag in de winkel aan de Ruurloseweg 8-12, Vorden.

Meek’s Meubelen heeft altijd een merk voor jou!

Meek’s Meubelen
De Slaapspecialist



BOXSPRING ROOM 536
Complete boxspring bestaande uit; hoofdbord, 2 vlakke boxsprings, 2* gestoff eerde Comfort pocketvering 
matrassen, een luxe topper van HR-schuim en een potenset. Leverbaar in diverse kleuren en maten. 

140 x 200 cm NU VANAF 1349,-
Meerprijs elektrisch verstelbaar 750,-

02

Boxspring ROOM 246
Complete boxspring bestaande uit; hoofdbord, 2 vlakke boxsprings, 
2* gestoff eerde Comfort pocketvering matrassen, een luxe topper van 
HR-schuim en een potenset. Leverbaar in diverse kleuren en maten. 
140 x 200 cm VANAF 1299,-
Meerprijs elektrisch verstelbaar 750,-

Boxspring ROOM 110
Complete boxspring bestaande uit; hoofdbord, 2 vlakke boxsprings, 
2* gestoff eerde Comfort pocketvering matrassen, een luxe topper van 
HR-schuim en een potenset. Leverbaar in diverse kleuren en maten. 
140 x 200cm VANAF 1199,-
Meerprijs voetbord 225,-, meerprijs elektrisch verstelbaar 750,-



NU VANAF

1349-

*bed breedte 140 cm; 1 i.p.v. 2 matrassen

COMFORTSUITE.NL

ELKE OCHTEND HET ONTSPANNEN 
GEVOEL ALSOF JE OP VAKANTIE BENT!

Alsof je in een 5-sterrenhotel slaapt. Je bent 
uitgerust, vol energie en opgeladen voor een 

nieuwe dag. Geen wonder, want onze boxsprings 
zijn gemaakt van hoogwaardige materialen 

en bieden een 5-sterrencomfort!

STEL ZELF JE BOXSPRING SAMEN

Wij hebben bedden in allerlei soorten, maten en 
materialen. Je kunt zelfs kiezen om je boxspring 

elektrisch verstelbaar te maken of een TV-lift in te 
bouwen in je voetbord. Ultieme luxe! Zo creëer je 
een uniek bed waar er geen tweede van is. Geniet 

van de luxe van een hotel, gewoon bij jou thuis.

Boxspring Room 651
Complete boxspring bestaande uit; hoofdbord, 2 vlakke boxsprings, 
2* gestoff eerde Comfort pocketvering matrassen, een luxe topper van 
HR-schuim en een potenset. Leverbaar in diverse kleuren en maten. 
140 x 200 cm VANAF 1349,-
Meerprijs elektrisch verstelbaar 750,-

Boxspring ROOM 246
Complete boxspring bestaande uit; hoofdbord, 2 vlakke boxsprings, 
2* gestoff eerde Comfort pocketvering matrassen, een luxe topper van 
HR-schuim en een potenset. Leverbaar in diverse kleuren en maten. 
140 x 200 cm VANAF 1299,-
Meerprijs elektrisch verstelbaar 750,-
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Dé eyecatcher voor je slaapkamer

ONTWERP 
DE KAST 
VAN JE 

DROMEN 

Het Sinfonie Plus Zweefdeurkastsysteem zorgt voor eindeloze mogelijkhe-
den. Stel de kast volledig naar je persoonlijke wensen samen en kies de 
kleur, het materiaal, de afmeting en inrichting. Door zweef- en draaideuren 
te combineren, creëer je de mogelijkheid om de kast de hoek om te la-
ten gaan. De kasten zijn verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen.
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Dé eyecatcher voor je slaapkamer

ONTWERP 
DE KAST 
VAN JE 

DROMEN 

Het Sinfonie Plus Zweefdeurkastsysteem zorgt voor eindeloze mogelijkhe-
den. Stel de kast volledig naar je persoonlijke wensen samen en kies de 
kleur, het materiaal, de afmeting en inrichting. Door zweef- en draaideuren 
te combineren, creëer je de mogelijkheid om de kast de hoek om te la-
ten gaan. De kasten zijn verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen.

Kies een matras die bij jou past!

Alle Comfort Suite matrassen zijn voorzien van een anti-allergische tijk, zijn in diverse afmetingen en in een medium of fi rm comfortklasse verkrijgbaar.*

Suite 100 Suite 300 Suite 500
nu vanaf 169,- nu vanaf 339,- nu vanaf 279,-

pocketvering 7 comfortzones pocketvering 7 comfortzones

100% allergy free

100% allergy free2 zijden afritsbaar

3cm comfort schuim 3cm latex 3cm koudschuim

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4
+

+
Adaptive® cool & dry 
dubbeldoek hoes

Adaptive® cool & dry 
dubbeldoek hoes

7 7 7Geneste pocketvering 
7 comfortzones

Afritsbare hoes & wasbaar
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* Op basis van 1-persoons, twijfelaar of 2-persoons maten. Vraag naar de voorwaarden.

Als je een t-shirt koopt dan betaal je voor maat XL 
niet meer dan voor maat S. Heel vreemd eigenlijk dat er voor verschillende 

matrasmaten wél met andere prijzen gerekend worden. Bij M line houden we 
van duidelijkheid en daarom hebben we alle matrassen dezelfde prijs gegeven. 

Veel handiger toch? Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.   

GRENSVERLEGGEND IN DE BEDDEN WERELD: 

één prijs 
    voor alle 
           maten!*           maten!           maten!**           maten!           maten!

BLIJVEND
IN PRIJS 
VERLAAGD!

181448 DBC Adv_een_prijs_voor_alle_maten_210x297mm.indd   1 03-09-18   11:10

GOED SLAPEN BEGINT 
MET DE JUISTE TECHNIEK

181381 DBC Adv_Comfort Suite_folder_A4.indd   2 10-08-18   09:36
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* Op basis van 1-persoons, twijfelaar of 2-persoons maten. Vraag naar de voorwaarden.

Als je een t-shirt koopt dan betaal je voor maat XL 
niet meer dan voor maat S. Heel vreemd eigenlijk dat er voor verschillende 

matrasmaten wél met andere prijzen gerekend worden. Bij M line houden we 
van duidelijkheid en daarom hebben we alle matrassen dezelfde prijs gegeven. 

Veel handiger toch? Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.   

GRENSVERLEGGEND IN DE BEDDEN WERELD: 
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           maten!*           maten!           maten!**           maten!           maten!
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l a n d e l i j k  w o n e n  &  s l a p e n

ACTIE
BOXSPRING

Elke ochtend het ontspannen gevoel 
alsof je op vakantie bent!

BOXSPRING ROOM 100
Deze complete actie boxspring 
bestaat uit; hoofdbord, 2 vlakke 
boxsprings, 2* gestoffeerde pocket-
vering matrassen, een topper van 
comfortabel Comfortschuim en een 
potenset. Leverbaar in diverse maten. 
140 x 200 cm 

Vanaf 849,-

*bed breedte 140 cm; 1 i.p.v. 2 matrassen

Kies een matras die bij jou past!

Alle Comfort Suite matrassen zijn voorzien van een anti-allergische tijk, zijn in diverse afmetingen en in een medium of fi rm comfortklasse verkrijgbaar.*

VAKKUNDIG
SLAAPADVIES

LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

PERSOONLIJK 
MAATWERK

CBW
ERKEND

Ons familiebedrijf is uitgegroeid tot een vooraanstaande specialist in slapen. De jarenlange relatie met onze betrouwbare leveranciers staat garant 
voor een constante kwaliteit maar ook voor innovatie. Ons deskundig personeel staat voor u klaar en helpt u graag! 

Suite 100 Suite 300 Suite 500
nu vanaf 169,- nu vanaf 339,- nu vanaf 279,-

pocketvering 7 comfortzones pocketvering 7 comfortzones

100% allergy free

100% allergy free2 zijden afritsbaar

3cm comfort schuim 3cm latex 3cm koudschuim

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4
+

+
Adaptive® cool & dry 
dubbeldoek hoes

Adaptive® cool & dry 
dubbeldoek hoes

7 7 7Geneste pocketvering 
7 comfortzones

Afritsbare hoes & wasbaar

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn adviesprijzen excl. montage en bedtextiel. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s. Geldig binnen 2 weken na 
verspreiding folder CS05-slapen 2018. Al onze slaapkamers kunnen tegen een kleine vergoeding door vakmensen worden gemonteerd. Acties* niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.


