
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. Vanuit deze ervaring 
hebben wij een ijzersterk productassortiment voor u neergezet. 

Onze bedden zijn standaard verrijdbaar en deelbaar. Hierdoor 
maakt u uw bed eenvoudiger op en kunt u gemakkelijker onder uw 
bed schoonmaken. Met onze hoog-laag bedden kunnen wij de 
in- en uitstaphoogte precies op uw wens afstemmen. 

Door onze expertise op gebied van lichamelijke aandoeningen, zijn 
wij ook op dat vlak in staat het benodigde slaapcomfort voor u te 
realiseren. 
 
Onze werkwijze kenmerkt zich door het gratis inventarisatiege-
sprek, waarbij wij echt de tijd voor ú nemen. Wij vertalen deze 
inventarisatie vervolgens door in een maatadvies. Hierdoor schaft u 
het bed aan dat u daadwerkelijk nodig heeft. Een bed van 
Aldenhuijsen Slaapsystemen is op een later moment nog altijd aan 
te passen naar de behoefte die dan mogelijk ontstaat. 

Het persoonlijke karakter met het beste advies, gecombineerd met 
de eindeloze mogelijkheden tegen de scherpste prijs, maakt dat wij 
onze bedden “Slaapsystemen” noemen. 

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



Professionele anti-slip

Deelbaar en verrijdbaar

“Puur“



Boxspring “Puur”

Een slanke box met de hoogste kwaliteit pocketveren, dat is 
boxspring “Puur”. Behalve dat u nu direct een bed perfect afge-
stemd op uw lichaam krijgt, bent u ook voorbereid op de toekomst. 
Boxspring “Puur” is op een later moment uit te breiden met 
elektrische verstelbaar, hoog-laag en diverse (veiligheids)opties. 

Boxspring “Puur” is door de wendbare wielen deelbaar en verrijd-
baar. 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.

Bepaal het type hoofdbord, 
de kleur en afmetingen. 

Uit te breiden naar Essentie, 
Souplesse of  het Plus pakket

Hoofdbord gemonteerd 
zonder boren en schroeven

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

Grote wendbare wielen voor 
gemakkelijke verrijdbaarheid

Deelbaar en verrijdbaar

De beste basis voor de scherpste prijs

Professionele anti-slip, zodat 
uw matras niet schuift
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Met uiterste preciezie het juiste matras voor u



Vlakke stand

Hoge stand en kantelbaar Essentie



Zelf  uw in- en uitstaphoogte bepalen? Dat is mogelijk met 
boxspring “Essentie”. De bedhoogte is namelijk precies op uw 
persoonlijke voorkeur in te stellen, zodat in- en uitstappen aange-
naam 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 een bepaalde hoek kantelen.

Met boxspring “Essentie” haalt u een veelzijdige hoog-laag box-
spring in huis, voor de beste nachrust in én rondom uw bed. 

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

Professionele anti-slip, zodat 
uw matras niet schuift

Uitstekend geschikt voor 
zorg aan bed

In- en uitstappen naar uw 
voorkeur in te stellen

Hoofdbord gemonteerd 
zonder boren en schroeven

Anti-trendelenburgfunctie

Grote wendbare wielen voor 
gemakkelijke verrijdbaarheid

Deelbaar en verrijdbaar

Een hoog-laag boxspring waarbij de in- en uitstaphoogte wordt ingesteld op uw 
persoonlijke voorkeur

Bepaal het type hoofdbord, 
de kleuren en afmetingen 
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*voorbeeld matrasdikte

Boxspring “Essentie”



Vlakke stand

Hoge stand, op vaststaand frameSouplesse



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. Daarnaast is de bedhoogte precies in te stellen 
op uw persoonlijke voorkeur, zodat in- en uitstappen aangenaam 
wordt. 

Bij de boxspring “Souplesse” heeft u de beschikking over een deel-
baar, verrijdbaar en in hoogte verstelbare boxspring. Met de af-
standsbediening kunt u het bed in afzondelijke delen in hoogte ver-
stellen. Enorm prettig is dat u boxspring “Souplesse” met een druk 
op de knop veranderd naar een verrijdbaar of  niet-verrijdbaar bed. 

Met boxspring “Souplesse” haalt u een hoog-laag boxspring in huis, 
waarbij u van alle gemakken voorzien bent.

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

Professionele anti-slip, zodat 
uw matras niet schuift

Uitstekend geschikt voor 
zorg aan bed

In- en uitstappen naar uw 
voorkeur in te stellen

Hoofdbord gemonteerd 
zonder boren en schroeven

Zet uw bed op de rem d.m.v. 
de afstandsbediening

Grote wendbare wielen voor 
gemakkelijke verrijdbaarheid

Deelbaar en verrijdbaar

Een hoog-laag boxspring waarbij u met één druk op de afstandbediening uw bed 
verrijdbaar maakt.

Bepaal het type hoofdbord, 
de kleuren en afmetingen 
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*voorbeeld matrasdikte

Boxspring “Souplesse”



Elektrisch verstelbaar en deelbaar

Elektrisch verstelbaar Plus



Plus pakket

Met het Plus pakket kunt u de boxsprings “Puur”, “Essentie” en 
“Souplesse” uitbreiden met een elektrische verstelbare bodem.

Een elektrisch verstelbare bodem geeft u het ultieme gevoel van 
luxe en comfort. Met één druk op de knop kunt rechtop in bed 
zitten of  uw benen even omhoog doen. Televisie kijken of  een boek 
lezen wordt hierdoor een stuk prettiger. 

Plus pakket is op een later 
moment toe te voegen

Afzonderlijk elektrisch te 
vertellen van elkaar

Eenvoudige handbediening 
met verlichte knoppen

Gedeelte van rug en voeten 
is elektrisch verstelbaar

Geniet van een elektrisch verstelbare boxspring
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Maak uw Slaapsysteem 
volledig naar wens
Met een hoofdbord kunt u uw Slaapsysteem helemaal 
naar uw smaak en kleur samenstellen. Ga bij een strak 
hoofdbord voor een moderne uitstraling. Bij het 
gecapitonneerde hoofdbord krijgt u een rijke 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 gemakken. Kies uit verschillende 
kleurstellingen, materialen, diverse veiligheidsopties én de 
beste kussens. 

Kussens Diverse kleuren en materialen Nachtkastjes

Valhek In- en uitstapverlichting Bedpapegaai



Gratis en vrijblijvend inventarisatiegesprek

Diverse soorten ledikanten



Benieuwd wat bij u 
past? Plan een 
gratis en vrijblijvende 
afspraak in
Ontdek onze Slaapsystemen zelf. Wij werken alleen op afspraak, 
zodat wij de tijd voor u kunnen nemen. Tijdens dit inventarisatie-
gesprek gaan we samen onderzoeken met welke oplossing u het bes-
te geholpen bent. Behalve met de Slaapsystemen die in deze bro-
chure staan, kunt u ook kennis maken met onze ledikanten en de 
veelzijdigheid aan matrassen. Het matras wordt afgestemd op uw 
lichaamsbehoefte en op de samenstelling van uw Slaapsysteem.

Plan dus voor deskundig advies een gratis en vrijblijvend inventari-
satiegesprek in en ontdek samen met onze slaapadviseur wat bij u 
past. 

Wij bezoeken u aan huis of  kom naar één van onze Slaapadvies-
centra in Rotterdam of  Uden. 

Bel gratis naar 0800 - 400 10 10, bezoek 
www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl of  stuur een e-mail naar 
info@aldenhuijsenslaapsystemen.nl.



Onze eigen medewerkers leveren 
gratis uw nieuwe 
Slaapsysteem bij u thuis!
Daarna installeren wij vakkundig uw 
nieuwe Slaapsysteem, krijgt u een dui-
delijke uitleg en nemen wij uw oude bed 
kosteloos mee retour. 

Wij kijken ernaar uit om u te voorzien 
van de allerbeste nachtrust in het 
allerbeste Slaapsysteem voor u.

Slaapadviescentrum 
Uden

Frontstraat 14
5405 AK, Uden

Slaapadviescentrum 
Rotterdam

Maasttadweg 100
3079 DZ, Rotterdam

(Gelegen aan de zorgboulevard)

Plan vrijblijvend een gratis 
afspraak in

www.aldenhuijsenslaapsystemen.nl
info@aldenhuijsenslaapsystemen.nl

0800 - 400 10 10

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

Wij kijken ernaar uit om
kennis met u te maken!


