50%
korting

- Dressoir
- TV dressoir
- Salontafel
- Eettafel
- 4 eetkamerstoelen
- Grote loungebank
- div. kleuren
- div. stoﬀen

Div. soorten
2e matras

Comfort

Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheden om de til-, verzorgings- of transferhandelingen te vergemakkelijken.

gratis!!

Alles moet
weg!

Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogte verstelbaar waardoor het bed traploos in elke
gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand
vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere
stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele
verzorging.

Complete Boxspringset van M-Line

Vaste
uitvoering
Nu vanaf

€ 1.899,Voordelen vaneetkamertafel
Care
Industriële
e
• Elektrisch in hoogte verstelbaar
atras

2 m

HALVE
PRIJS

• Rug en benen afzonderlijk instelbaar
• In alle standen verrijdbaar
Nieuw!
*
•
4
geremde
wielen
GOED SLAPEN BEGINT
• Eenvoudig
onder te reinigen
MET DE
JUISTE TECHNIEK
• Behoud van een sfeervolle slaapkamer
• Combineerbaar met verschillende modellen
• Hoofd- en Voetborden

Boxspring Care

*vraag naar de voorwaarden

Nu vanaf
Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

€ 785,-

Setprijs

€ 4.995,-

Zelfstandigheid
dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel
stappen.

Sfeer

Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend
is Rkan
e
T AS
A
M
2
U
N
men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonder tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor

HALVE*
CompletePRset
IJS

Boxspringset Katwijk

Met trots presenteren wij ons nieuwe merk
PUUR. Een concept wat gebaseerd is op
het midden plus segment. Aspecten zoals
handgemaakt, vakmanschap, Nederlands
-fabricaat,
Hoofdbord
oversized
maatwerk
en kwalitatief
horen bij een merk als PUUR.
-hoogwaardig
Pocketveermatrassen

- Geveerde boxsprings
- Koudschuim topper
- Potenset
- Draadloze
afstandbediening
Nieuw
(elektrische
uitvoering)
SL OW MOTION
- 160 – 180 / 200

100% inDeperfecte
Nederland
geproduceerd!!!
combinatie vandrukverdeling,

€ 1.395,-

ondersteuning en ventilatie.
Vast van € 2.395,NU
VOORnaar de voorwaarden
*vraag
www.mline.nl
Elektrisch van € 3.495,NU VOOR

€ 2.395,-
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www.buismeubelen.com

