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In deze tijd 
is goed slapen 
een must!

DE 8 ZEKERHEDEN 
VAN SLAAPKENNER!

GEZOND SLAPEN 
TIPS! 

De aanwezigheid van het coronavirus zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor een 
gezonde levensstijl. Je bent je meer bewust van je eigen gezondheid. Wat je ervoor moet 
doen of juist voor moet laten.

Hoe gezond je bent, heb je zelf voor een deel invloed op. Gezond eten, voldoende vitami-
nes slikken en vooral veel bewegen helpt weerstand op te bouwen. Toch vergeten we nog 
te vaak dat slapen significant bijdraagt aan onze gezondheid. Slaap je goed en lang genoeg, 
dan krijgt je lichaam voldoende rust en gaan zowel je mentale als fysieke fitheid er duidelijk 
op vooruit.

Zorg daarom voor een goed bed. Iedereen heeft eigen lichamelijke kenmerken. De één is 
wat zwaarder, de ander wat lichter. Sommigen slapen graag op hun buik, terwijl anderen  
liever op de rug of zij slapen. Wij geloven in een matras op maat, speciaal voor jouw 
lichaam. Wil je jouw nachtrust verbeteren, maar weet je niet hoe? Maak dan een afspraak 
zodat je dit kan ervaren met de hulp van een specialist.

Puur genieten van 
optimaal slaapcomfort
Weet jij wat voor slaper je bent? Rug-, buik of zij-? Heb je het eerder warm of koud? 
Of heb je rugklachten? Algemene typeringen kunnen een persoon niet definiëren. Er 
zijn vele elementen die van invloed zijn op een goede nachtrust. Essentieel is dat ieder 
onderdeel, of het nu gaat om een matras of hoofdkussen, van de beste kwaliteit is en 
functioneel voor jouw persoonlijke nachtrust. Daarom heeft OptiSleep een compleet 
programma samengesteld met pure, functionele en hoogwaardige producten. Een 
collectie met de beste technische toepassingen en duurzame materialen. Producten 
waarvan we weten dat ze zorgen voor puur genieten van optimaal slaapcomfort!

Tip: Mocht het OptiSleep ligcomfort toch niet aan jouw wensen  
voldoen? Dan kan je de matraskern binnen 90 dagen omruilen.

OptiSleep boxspring

3.295,-
Vlak, 160/180x200 cm 
met witte matrassen
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1 Zorg voor een matras dat bij je lichaamsprofiel past. Bijvoorbeeld de NOX 
Custom Made matrassen. Met onze NOX Customizer wordt op basis van 
je persoonlijke kenmerken je lichaamsprofiel bepaald. Zo kunnen we een 
passend matras adviseren. 

2 Thuiswerken aan de eettafel is vaak niet voordelig voor je houding. Tijdens 
het slapen is het belangrijk dat je lichaam goed tot rust komt en kan 
herstellen. Een goed ondersteunend hoofdkussen kan hierbij helpen. Welk 
hoofdkussen je de beste steun geeft, hangt af van het type slaper dat je 
bent. Slaap je het liefst op je rug, buik of zij? Voor ieder type slaper hebben 
wij een passend hoofdkussen beschikbaar.

3 Ventilatie is altijd al belangrijk geweest in de  
slaapkamer, maar zeker een must in deze Corona 
tijd! Zorgt niet alleen dat je de slaapkamer goed 
ventileert, maar het matras, dekbed en hoofd- 
kussen dienen dit ook vol doende te doen voor 
een gezonde nachtrust.

Ga voor meer informatie naar onze winkel of bezoek onze website.

Zoals afgebeeld: OptiSleep Scandinavische boxspring 180 x 200 cm met HR topper, hoofdbord met 
afgeronde hoeken, zwarte stalen vierkante hoekpoten en gestoffeerde afstandsbediening houder. Prijs 3.420,-

Graag tot ziens!  
Bij Slaapkenner Lute

Kennen wij jou al? Maak snel een afspraak via www.slaapkennerlute.nl



NOX staat voor puur maatwerk. De matrassen en boxsprings van NOX zijn niet 
per defini tie zacht, hard of medium, maar custom made, zodat je matras bij 
jou past. Hierbij wordt rekening gehouden met lichaamsprofiel, slaaphouding 
en persoonlijk voorkeur. Dankzij jouw persoonlijke NOX profielschets en de 
goede prijs-kwaliteitsverhouding, wil je daarna niet meer anders dan NOX.

Ga voor meer informatie naar onze winkel of bezoek onze website.

NOX Custom Made boxsprings en matrassen houden niet alleen rekening met de verschillen 
tussen mannen en vrouwen, maar ook met andere kenmerken zoal gewicht, lengte en of je 
het snel warm of juist koud hebt. En ze hebben een pocketvering interieur dat hier specifiek 
op is afgestemd.

NOX, architecten van een goede morgen

Maatwerk in 
ligcomfort, stijl 
en afwerking

Zoals afgebeeld: NOX boxspring Lucca, elektrisch verstelbaar, 180 x 200 cm, Matras York,  
Cubic poot Wengé, uitgevoegd in Kvadrat stof en gestoffeerde afstandsbediening houder. Prijs 8.389,-

MATRASSEN

Talalay Latex matras Carlton
•  Gezoneerde kern van 100% natuurlatex

•  Geprofileerd voor een optimale ondersteuning en ventilatie

•  Mogelijk met wasbare, anti-allergische SanaPlus matrashoes

•  22 cm hoog

•  90x200 cm  1.595,-

Custom Made pocketvering matras Exelor
•  Kern van thermisch geharde pocketveren

•  Aan beide zijden afgedekt met luxe geprofileerde Talalay latex

•  Blindgenopte hoes, doorgestikt met lamswol

•  Circa 24 cm hoog

•  90x200 cm  1.795,-

NOX boxspring
vanaf 

4.425,-
Vlak, 160/180x200 cm

Innergetic-latex matras York
•  Gezoneerde kern van Innergetic-latex

•  Geprofileerd voor een optimale ondersteuning en ventilatie

•  20 cm hoog

•  90x200 cm  1.175,-

Custom Made pocketvering matras Sana Plus
•  Kern van thermisch geharde pocketveren

•  Aan beide zijden afgedekt met Comfortex en Talalay latex

•  Wasbare, anti-allergische matrashoes

•  22 cm hoog

•  90x200 cm  1.495,-



slaapkenner
selectie

Pure 45
sierkussen

vanaf

27.45

Lucky Light Green
Satijnkatoen

1-persoonsset 140x220 cm 69,95
2-persoonsset 200x220 cm 129,95
Lits-jumeauxset 240x220 cm 139,95

Pure 56
Satijnkatoen

1-persoonsset 140x220 cm 89,95
2-persoonsset 200x220 cm 159,95
Lits-jumeauxset 240x220 cm 179,95

Pure 45 Light Honey/
Brick Dust
Katoen/linnen

Plaid 160x250 cm 124,95
Sierkussen 40x55 cm 27,45

Lucky Light Champagne
Satijnkatoen

1-persoonsset 140x220 cm 69,95
2-persoonsset 200x220 cm 129,95
Lits-jumeauxset 240x220 cm 139,95

Onze Original boxspring heeft een tijdloos design met veel aandacht 
voor detail en een hoogwaardige afwerking. We zijn heel trots dat de 
Original boxspring met het Deluxe matras en de Deluxe topper door de 
Consumentenbond als beste is getest. Deze Original boxspring heb je 
al vanaf € 4.385,-.

Original boxspring 
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A-SLEEP

Ga voor meer informatie naar onze winkel of 

bezoek onze website.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Prijswijzigingen, zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen niet i.c.m. andere acties. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen en in euro’s. Kijk voor de voorwaarden op www.slaapkenner.nl.

Zoals afgebeeld: NOX comfort lift met My NOX combi fix, afmeting 160 x 200 cm met hoofdbord Como. Prijs 7.775,-

Een bed voor de toekomst met een elegante uitstraling volgens jouw eigen smaak. Onze ruime collectie hoog/laag 
boxsprings zorgt voor een maximaal slaap- en gebruikscomfort zodat je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. 
Het is hét bed voor nu en in de toekomst en is ergonomisch zeer verantwoord. Hierdoor maakt het partnerzorg 
gemakkelijker doordat deze boxspring instelbaar is tot optimale zorghoogte.

Nog een voordeel aan de hoog/laag boxspring is dat je verzekerd bent van partnerslapen op lange termijn. Deze 
boxspring is te combineren met een vlakke of gemotoriseerde boxspring. Wat ideaal is als één van jullie zorg nodig 
heeft. Je hebt dan twee individuele boxspring vormen maar het ziet eruit als één groot 2-persoonsbed. Deze hoog/
laag boxsprings bieden naast al deze functionaliteiten ook een mooie, hedendaagse vormgeving. Er is keuze uit een 
ruime collectie stoffen en is combineerbaar met verschillende hoofdborden, pootjes en toebehoren.

Comfortabel slapen 
voor nu en in de 
toekomst!

SLAAPKENNER
LUTE
Kerkweg 1 - Rijksweg 108
1906 AT  Limmen
Telefoon: 072 505 14 54
E-mail: verkoop@slaapkennerlute.nl

Gratis parkeren

OPENINGSTIJDEN
Maandag op afspraak geopend
Dinsdag 9:30 - 17:30
Woensdag 9:30 - 17:30
Donderdag 9:30 - 17:30
Vrijdag 9:30 - 20:00
Zaterdag 9:30 - 16:30
Zondag gesloten

slaapkennerlute.nl


