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Het beste bed bestaat niet,
het beste Slaapsysteem voor u wel

Durf hardop te dromen,
wij luisteren
Al ruim 30 jaar is Aldenhuijsen Slaapsystemen toonaangevend op
gebied van mens, lichaam en slapen. Onze werkwijze kenmerkt zich
door het gratis inventarisatiegesprek, waarbij wij echt de tijd voor
ú nemen. Het inventarisatiegesprek vertalen wij vervolgens door in
een advies op maat, waardoor u altijd de juiste slaapoplossing krijgt
aangemeten.
In deze brochure maakt u kennis met een deel van ons
productassortiment. Al onze Slaapsystemen zijn deelbaar en
verrijdbaar, altijd (later nog) aanpasbaar en de eerlijke prijzen.
U betaalt bij ons alleen voor wat u nodig heeft en daardoor zijn er
oplossingen mogelijk in iedere prijsklasse.
De eindeloze mogelijkheden, het oprechte advies en de allerbeste
prijs/kwaliteitsverhouding maakt dat wij onze bedden
“Slaapsystemen” noemen.
Het beste bed bestaat niet, het beste Slaapsysteem voor u wel.

Aldenhuijsen Original
Met de Aldenhujsen Original koopt u nu het allermooiste
bed, in de wetenschap dat u ditzelfde bed op een later
moment kunt aanpassen naar de behoefte die dan
(mogelijk) ontstaat. Stap nu bijvoorbeeld in een vlak bed en
pas deze op een later moment aan met een elektrisch
verstelbaar hoofd- of voeteneind. Ook kunt u nu direct al
kiezen voor een bed met hoog-laag functie.
De voordelen van ons slimme bed:
Diverse designs mogelijk
Op een later moment nog aanpasbaar
Altijd deelbaar én verrijdbaar
Duurzaam: een bed voor nu én de toekomst			
Vlak, hoog-laag en elektrisch verstelbaar mogelijk
Scherpe en eerlijke prijzen, afhankelijk van uw wensen
Bekijk op de volgende pagina’s de mogelijkheden van de
“Puur”, “Essentie” en de “Souplesse”.

“Puur”

Deelbaar en verrijdbaar
Professionele anti-slip

Boxspring “Puur”
De beste basis voor de scherpste prijs
Een slanke box met de hoogste kwaliteit pocketveren, dat is
boxspring “Puur”. Behalve dat u nu direct een bed perfect
afgestemd op uw lichaam krijgt, bent u ook voorbereid op de
toekomst. Boxspring “Puur” is op een later moment uit te breiden
met een elektrische verstelbare bodem, hoog-laag en diverse
(veiligheids)opties.
Boxspring “Puur” is door de wendbare wielen deelbaar en verrijdbaar. Het opmaken van uw bed en onder het bed schoonmaken
wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en kost u minder energie.
Met boxspring “Puur” geniet u direct van de beste nachtrust in de
wetenschap dat u nu al op de toekomst voorbereid bent.
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zonder boren en schroeven
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Bepaal zelf het type hoofdbord, de kleur en afmeting.

Met uiterste preciezie het juiste matras voor u
Voor al onze Slaapsystemen geldt dat het aanmeten van het juiste
matras een heel nauwkeurig proces is. Samen met een van onze
slaapadviseurs komt u er tijdens een vrijblijvend inventarisatiegesprek achter welk matras het beste geschikt is voor u.

(Anti) Trendelenburgfunctie

“Essentie”

Vlakke stand

Boxspring “Essentie”
Een hoog-laag boxspring waarbij de in- en uitstaphoogte wordt ingesteld op uw
persoonlijke voorkeur met (anti)Trendelenburgfunctie
Zelf uw in- en uitstaphoogte bepalen? Dat is mogelijk met
boxspring “Essentie”. De bedhoogte is namelijk door de hoog-laag
functie precies op uw persoonlijke voorkeur in te stellen, zodat inen uitstappen aangenaam wordt.
Bij de boxspring “Essentie” heeft u de beschikking over een
deelbaar, verrijdbaar en in hoogte verstelbare boxspring. Met de
afstandsbediening kunt u het bed in afzondelijke delen in hoogte
verstellen en in de (anti)Trendelenburgfunctie zetten.
Met boxspring “Essentie” haalt u een veelzijdige hoog-laag
boxspring met (anti)Trendelenburgfunctie in huis.
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In- en uitstappen naar uw
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Professionele anti-slip, zodat
uw matras niet schuift
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(Anti) Trendelenburgfunctie
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Bepaal zelf het type hoofdbord, de kleur en afmeting

Laagste instaphoogte met matrasdikte 20* cm: 60 cm
Hoogste stand met matrasdike 20* cm: 97 cm

*voorbeeld matrasdikte

Voortreffelijke
stabiliteit

“Souplesse”

Vlakke stand

Boxspring “Souplesse”
Een hoog-laag boxspring waarbij u met één druk op de afstandbediening uw bed
verrijdbaar maakt.
Uw boxspring verrijdbaar maken met één druk op de knop? Met
Boxspring “Souplesse” hoeft u niet meer te bukken om de rem van
uw bed te bedienen. Wij stellen de bedhoogte precies voor u in op
uw persoonlijke voorkeur, zodat in- en uitstappen aangenaam is.
Bij de boxspring “Souplesse” heeft u de beschikking over een deelbaar, verrijdbaar en in hoogte verstelbare boxspring. Enorm prettig
is dat u boxspring “Souplesse” met één druk op de knop veranderd
naar een (niet) verrijdbaar bed met een voortreffelijke stabiliteit.
Met boxspring “Souplesse” haalt u een veelzijdig hoog-laag
boxspring, voorzien van alle gemakken, in huis.
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Zet uw bed op de rem d.m.v.
de afstandsbediening
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Bepaal zelf het type hoofdbord, de kleur en afmeting

Laagste instaphoogte met matrasdikte 20* cm: 56 cm
Hoogste stand met matrasdike 20* cm: 89 cm
*voorbeeld matrasdikte

Elektrisch verstelbaar

“Plus Pakket”

Elektrisch verstelbaar en deelbaar

Plus pakket
Geniet van een elektrisch verstelbare boxspring
Een elektrisch verstelbare bodem geeft u het ultieme gevoel van
luxe en comfort. Met één druk op de knop zit u rechtop in bed of
kunt u uw benen even omhoog doen. Televisie kijken of een boek
lezen wordt hierdoor een stuk prettiger.
Met het Plus pakket kunt u boxspring “Puur”, “Essentie” en
“Souplesse” uitbreiden met een elektrisch verstelbare hoofd- en
voeteneind.

1

Gedeelte van rug en voeten
is elektrisch verstelbaar

3

Afzonderlijk elektrisch van
elkaar te verstellen
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Eenvoudige handbediening
met verlichte knoppen
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Plus pakket is op een later
moment toe te voegen

Stel uw Aldenhuijsen
Original volledig naar
smaak samen
Met een hoofdbord kunt u uw Slaapsysteem helemaal naar uw smaak
samenstellen. Ga bij een strak hoofdbord voor een moderne uitstraling.
Bij het gecapitonneerde hoofdbord krijgt u een klassieke uitstraling.
Aan u de keuze.

Strak I Mondriaan

Gecapitonneerd I Rembrandt

Doorslaggevend voor
het ultieme
Slaapsysteem
Samen met u stellen wij het Slaapsysteem volledig af op uw
wensen, behoeftes en gewenste opties voor gemak. Kies uit
verschillende kleuren, materialen, diverse veiligheidsopties en
maak uw slaapcomfort af met het best passende kussen.

Kussens

Diverse kleuren en materialen

Nachtkastjes

Valhek

In- en uitstapverlichting

Bedpapegaai

Design Boxsprings
Maak kennis met een veelzijdig assortiment aan design
boxsprings. Ook deze boxsprings, zijn standaad deelbaar
en verrijdbaar. Op zoek naar vlak, elektrisch verstelbaar of
hoog-laag bed? Het is allemaal mogelijk.
Behalve een schitterend design met slanke lijnen, geniet u
tevens van vooruitstrevend slaapcomfort. Met de design
boxspring heeft u namelijk de beschikking over de
gepatenteerde schoudercomfortzone. In deze schoudercomfortzone kunt u de hardheden van het drukpunt van uw
schouder exact afstemmen op uw ligpositie.
Onze slaapadviseurs stemmen dit graag samen met u af
tijdens een inventarisatiegesprek.

Ledikanten
Hout heeft een warme en rustgevende uitstraling. Binnen
deze houten ombouw worden de lattenbodems gelegd. Ook
op het gebied van ledikanten zijn er legio mogelijkheden.
Denk aan vlak, elektrisch verstelbaar en een hoog-laag
functie. De afstemming van uw lichaam, matras en
lattebodem is een nauwkeurig proces.
Ook voor uw smaak is er ongetwijfeld een passend ledikant
in de maatvoering en kleurstelling die u wenst. En natuurlijk
zijn al onze ledikanten deelbaar én verrijdbaar.

Matrassen en kussens
Er zijn honderden verschillende matrassen en kussens. Maar
behalve dat, is ook ieder lichaam uniek en heeft iedereen een
andere slaaphouding. Zo zijn er rug-, zij- en buikslapers. Een
matras en kussen zijn op het gebied van de beste slaaphouding
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist deze zoektocht om
uit eindelijk tot de beste samenstelling te komen is enorm lastig.
Door de bomen, ziet u het bos niet meer en grote kans dat u het
verkeerde koopt.
Door de talrijke mogelijkheden is het voor ons helaas niet
mogelijk om het gehele assortiment in de brochure te laten zien.
Wel stemmen onze slaapadviseurs graag met u af wat de beste
oplossing is en u hierdoor het juiste aanschaft.

Tip!
Hoewel de buitenkant op het eerste
gezicht er‘hetzelfde ‘uitziet, hoe groter
de verschillen zijn aan de binnenkant.
Onze tip: laat u adviseren door één van
onze slaapexperts, zodat u exact het
juiste matras en kussen voor ù krijgt
aangemeten!

Benieuwd wat bij u
past? Plan een
gratis en vrijblijvende
afspraak in
Zoals u heeft kunnen lezen: de keuzes en mogelijkheden voor u zijn
enorm. De prijzen zijn daardoor erg variërend. Eén ding is zeker:
bij ons betaald u voor datgene wat u daadwerkelijk nodig heeft en
wij hanteren eerlijke prijzen.
We vinden het belangrijk om de tijd voor u te nemen. Daarom
werken wij op afspraak. Wij bezoeken u aan huis en u bent van
harte welkom in één van onze Slaapadviescentra in Rotterdam of
Uden. Een afspraak is bij ons altijd kostenloos én vrijblijvend.
Bel gratis naar 0800 - 400 10 10 of stuur een e-mail naar
contact@aldenhuijsenslaapsystemen.nl om een afspraak in te
plannen of om meer informatie op te vragen.
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Onze eigen medewerkers leveren gratis
uw nieuwe Slaapsysteem bij u thuis!
Daarna installeren wij vakkundig uw nieuwe
Slaapsysteem, krijgt u een duidelijke uitleg en
nemen wij uw oude bed kosteloos mee retour.
Wij kijken ernaar uit om u te mogen voorzien
van de allerbeste nachtrust in het allerbeste
Slaapsysteem voor u.

Wij kijken ernaar uit om
kennis met u te maken!
Slaapadviescentrum
Uden
Frontstraat 14
5405 AK Uden

Slaapadviescentrum
Rotterdam

Maasstadweg 100
3079 DZ Rotterdam
(Gelegen aan de zorgboulevard)

Plan vrijblijvend een gratis
afspraak in

www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl

contact@aldenhuijsenslaapsystemen.nl

0800 - 400 10 10

Het beste bed bestaat niet, het beste Slaapsysteem voor u wel

