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Weet jij hoelang een mens in bed ligt als hij 90 wordt? Zo’n 

260.000 uur. Precies één derde van zijn leven. Een mens 

moet ook voldoende slapen omdat het lichaam en de geest 

het best functioneren bij een goede balans tussen rust en 

activiteit. Een goed bed is dus van levensbelang, maar dan 

wel één die alleen bij jou past.

Morgana richt zich met haar producten en services al 

meer dan 30 jaar heel specifiek op de persoonlijke wensen 

van haar klanten. Hierdoor kunnen we samen op zoek gaan 

naar jouw meest persoonlijke slaapoplossing. En wij bieden 

365 dagen slaapgarantie. Want van een nieuw bed wil je 

toch niet wakker liggen?

Ieder z’n eigen bed



365 dagen
slaapgarantie

Best
getest

Laagste
prijsgarantie

Gratis
slaaptest

Check-up
service

Gratis
bezorging en montage



Welk bed 
past bij jouw?

Boden
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In vijf stappen het bed dat bij je past

2

Persoonlijk gesprek De slaaptest Deskundig advies
Onze adviseurs stellen je enkele 
gerichte vragen om jouw wensen 

in kaart te brengen.

Onze slaaptest brengt in 8 minuten jouw 
persoonlijke SLAAP-DNA® in kaart .

Aan de hand jouw persoonlijke 
SLAAP-DNA® geven wij een advies, 

welk bed het beste past bij jouw 
lichaamsprofiel en je budget.

1 3
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Stijl bepalen 365 dagen slaapgarantie
Eenmaal je persoonlijke slaapoplossing 

samengesteld, dan kijken we welke stijl het 
beste past bij jouw persoonlijke smaak.

Slaap gerust met onze 365 dagen 
slaapgarantie. Slaap jij goed? 

Dan doen wij dat ook!

4 5

Manon de lange
“Dat een slaapsysteem zoveel 
effect kon hebben, had ik nooit 
verwacht.”

Best
getest
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Weet jij wat je moet vragen als je een nieuw bed wilt kopen? Wees goed voorbereid voordat je de 
winkel instapt. Hier een handige checklist!

Hoe slaap je nu?
Voelt je matras te hard of juist te zacht? Heb je het vaak warm? Ligt je bed nog lekker of heb je 
klachten? Dit is nuttige informatie die onze specialisten mee kunnen nemen in jouw persoonlijke 
advies.

Meten is weten
Is je matras zo’n 20 tot 30 centimeter langer dan je lichaamslengte? En wat voor soort bodem heb 
je? Vind je deze bodem prettig of niet? Bij de aanschaf van een nieuw bed weet je dan precies wat 
je wel of juist niet wilt.

Wat is aan vervanging toe? 
Het is niet altijd nodig om je complete bed te vervangen, daarom raden we je aan om gratis gebruik 
te maken van onze check-up service (zie ook kader). Met deze service komt een slaapspecialist 
jouw bed controleren bij jou thuis. Zo kan hij een goed advies geven of je bed wel, niet of deels aan 
vervanging toe is.

Neem de tijd of maak van tevoren een (slaaptest)afspraak
Haastige spoed is bij het kopen van een bed al helemaal niet goed. Goed en gezond slapen kan grote 
invloed hebben op je kwaliteit van leven en is een belangrijke investering. Tip: maak een afspraak 
voor onze unieke slaaptest op www.morgana.nl. 

Weet wat je wilt vragen voor het beste advies. Onze slaapspecialisten worden goed getraind op pro-
ductkennis en in begeleidend adviseren. Ze vertellen je dan ook graag wat alle mogelijkheden zijn, 
wat het verschil is tussen een boxspring en een ledikant en wat uiteindelijk het beste bij jou past.

Goed voorbereid naar de winkel

Check-up
Service

Check-up service
Hoe weet je of jouw bed jou nog steeds 
de best mogelijke nachtrust geeft? Vraag 
naar onze gratis Check-up service.

Een slaapspecialist komt dan bij jou thuis 
om je bed te checken. Het is mogelijk dat 
je bed nog voldoet of dat er slechts één 
onderdeel niet meer optimaal functioneert. 
Ook dan krijg je een eerlijk advies over hoe 
je jouw nachtrust zou kunnen verbeteren.
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Iedereen slaapt zijn eigen slaap. En dat hangt niet alleen af van het verschil in lichaamsbouw, gewicht 
of favoriete houding. Als je denkt te rusten, ontketenen je hersenen enorme activiteiten. Maar er is 
meer. Veel mensen snurken. Sommigen knarsetanden. Of praten in hun slaap. Anderen draaien om 
de haverklap om. Logisch dat er niet één bed is voor ons allemaal.

Hoe weet jij welk bed voor jou het meest geschikt is? Wel, daarvoor is de slaaptest ontwikkeld door 
Ergosleep. Tijdens de acht minuten durende test, waarbij je gratis jouw slaapprofiel kunt laten meten, 
voegt het hypermoderne testbed zich real time naar jouw contouren en wordt het patroon van je unie-
ke drukpunten in kaart gebracht. Zo wordt jouw eigen SLAAP-DNA® duidelijk. Aan de hand van de 
gemeten resultaten, i.c.m. je persoonlijke voorkeuren én het beschikbare budget, stellen wij samen 
met jou het bed samen dat het beste bij je past.

Doe de slaaptest

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

Boek jouw slaaptest

Of ga naar www.morgana.nl

Ada en Henny van Aken
“We blijven soms zelfs langer 
liggen, dat zegt toch al genoeg.”

Best
getest
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Doe
de gratis 

Slaaptest
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Legenda

Veerkrachtig

Antibacterieel

Temperatuur
regulerend

Antiallergisch

Ventilerend Vocht
regulerend

Shoulder
Flex® zone

Flexibel Wasbaar Matras hoogte

21cm
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Wist je dat ruim 60 procent van de Nederlanders problemen heeft met slapen? Natuurlijk kun je ervoor kiezen om de smartphone eerder uit te zetten 
en geen koffie meer te drinken in de avonduren. Ook kan het helpen om het slaapklimaat in de kamer aan te passen, ofwel de hoeveelheid licht, geluid 
en frisse lucht goed te regelen. Maar alle inspanningen zijn echt voor niets als je niet op een goed bed ligt. 

En een goed bed moet op 4 punten ook echt goed zijn:

De bedbodem is essentieel. De bedbodem is voor 70% bepalend voor de juiste ondersteuning van jouw lichaam. De bedbodem moet je zowel onder-
steuning kunnen geven als ook ruimte kunnen maken bij je natuurlijke drukpunten zoals je schouder en heup.

Goed en gezond slapen

1 De bedbodem

Boxspring Lattenbodem
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Een goed matras geeft de ondersteuning 
van de bodem op de juiste manier door 
en moet voldoen aan jouw persoonlijke 
comforteisen. Hier geldt dus hetzelfde: 
al is het onderstel nog zo goed, een ma-
tras dat er niet bij past houd je geheid uit 
je slaap. 

De keuze van het juiste hoofdkussen 
is ook echt een hoofdzaak! Zowel 
de hoogte als het comfort van het 
hoofdkussen zijn weer afhankelijk 
van de gekozen bedbodem, matras 
en natuurlijk ook jouw persoonlijke 
voorkeuren. 

Als het dekbed niet aansluit op het 
matras en de bodem kan je nachtrust 
ernstig verstoord raken. Denk alleen 
maar aan de ventilatie! Ook het dek-
bed wordt aangepast aan de eerder 
gemaakte materiaalkeuzes en jouw 
persoonlijke voorkeuren. 

Om tot de beste slaapoplossing te komen wordt jouw persoonlijke SLAAP-DNA® toegepast bij de keuze voor de vier componenten. En voor alle 
duidelijkheid: jouw voorkeuren hoeven zeker niet de meest kostbare opties te betekenen. Integendeel. 

2

3 4

Het matras

Het hoofdkussen Het dekbed
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Een slaapoplossing 
voor iedereen

Karlsborg
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Douwe Visser

Slaapoplossing
• Ledikant
• P4 lattenbodem

• Latex 750 matras

Douwe traint samen met ochter Lente voor 
de Pelgrimsroute Santiago de Compostella.

Ada en Henny van Aken

Slaapoplossing
• Boxspring
• BS4 bodem
• Pocket 950 matras

Houden van samen wandelen. Henny is 
vaak in de tuin te vinden.

Friso en Claudia Paulussen

Slaapoplossing
• Boxspring
• BS4 bodem
• Pocket 550 matras

Friso en Claudia gaan graag samen met 
hun 2 dochters skaten in het park.
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Ledikant of een boxspring?

Aangepast op jouw SLAAP-DNA®

Instelbare  
schouderzone

Instelbare  
lendezone

Elektrische 
verstelbaarheid 

optioneel verkrijgbaar
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Ledikant of boxspring?

In een ledikant wordt de ondersteuning volledig 
bepaald door de lattenbodem, waarbij de matras 
zorgt voor je persoonlijke comfort. In een box-
spring zorgen zowel de bodem als de matras voor 
de ondersteuning en fungeert de topper voor het 
gewenste comfort. Kortom: in zowel een ledikant 
als in een boxspring kan jouw SLAAP-DNA® opti-
maal worden toegepast en hangt de keuze af van 
jouw persoonlijke voorkeur.

De slaaptest

Het resultaat van de slaaptest laat binnen 8 minu-
ten de drukpunten zien die uniek zijn in jouw per-
soonlijke lichaamsprofiel. Zowel lattenbodems 
als boxspringbodems kunnen aangepast worden 
aan de hand van de gemeten resultaten zodat deze 
een voor jou perfecte ligvorm krijgt. 

Boek jouw slaaptest
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Friso Paulussen
“Na een goede nachtrust, kunnen 
we de overdag beter presteren”

Best
getest

Een lattenbodem is de basis van jouw persoonlijke slaapoplossing en bepaalt de ondersteuning die 
jouw lichaam nodig heeft. Haal je nog je maximale slaapcomfort uit je bodem of is deze aan vervan-
ging toe? Aan de hand van onderstaande vragen kun je je bodem controleren. Kom je er niet uit? 
Dan doen wij dit ook graag voor je met een gratis check-up!

Wat je zelf kunt controleren
 
 Zit er geen flexibiliteit meer in de lattendragers? 
 
 Vertonen de lattendragers scheuren?
 
 Zitten de lattendragers los?
 
 Staan de buiglatten niet meer bol? 
 
 Werken de motoren van de elektrische bodem niet naar behoren?

 Is de lattenbodem ouder dan 15 jaar?

Is het antwoord op 1 of meerdere vragen ja? Dan nodigen we je graag uit voor advies in de winkel!

Lattenbodem vervangen?
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Onze lattenbodems

Jouw SLAAP-DNA® toegepast over 
de gehele bodem in 4 hoogtes

Jouw SLAAP-DNA® toegepast in de 
schouder-, lende- en voet/beenzone

Jouw SLAAP-DNA® toegepast over 
de gehele bodem in 3 hoogtes

P4

P3

P1

Jouw lichaamsprofiel doorvertaald 
in de lende- en schouderzone

Jouw lichaamsprofiel doorvertaald 
in de lendezone

B6100

B4100
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Ook de bodem van een boxspring is van cruciaal belang. Wil je nog vele nachten goed en 
gezond slapen dan moet het onderstel in een goede conditie zijn. Kun je onderstaande checklist 
afvinken? 

Wat je zelf kunt controleren
 
 Zakt de boxspringbodem door als je op de rand zit? 
 
 Buikt de boxspring uit aan de zijkant als je gaat liggen?
 
 Is de veerkracht van de pocketmatras niet meer optimaal?
 
 Is de boxspringbodem ouder dan 15 jaar? 
 
 Werken de motoren van de elektrische bodem niet meer goed?

Kun je vaker ja dan nee invullen? Neem dan even contact op met een van onze slaapspecialisten!

Boxspring vervangen?
Klantwaardering

“We gaan alleen maar even kijken” 
en “we kopen geen boxspring”, zeid-
en we tegen elkaar die vrijdagavond. 
De slaaptest gaf ons al vertrouwen, 
en de daarna gestelde vragen ook. 
Er werd geluisterd naar onze wensen 
en, niet onbelangrijk, wat er binnen 
ons budget kon passen. Dat het al 
over sluitingstijd van de winkel was, 
maakte niets uit. U raadt het al: het 
bleef niet bij alleen kijken en het werd 
wél een boxspring.” 

Angela

8,5

Gratis
slaaptest
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Onze boxspringbodems

Jouw SLAAP-DNA® doorvertaald over de 
gehele bodem in 4 hoogtes, herinstelbaar

Jouw SLAAP-DNA® doorvertaald over de 
gehele bodem in 3 hoogtes, herinstelbaar

Jouw SLAAP-DNA® in een universeel gezoneerde 
bodem met extra schouder- en lende zone

BS4

BS3

BS1

Jouw lichaamsprofiel doorvertaald in 7 Sync 
Support zones. Extra soepele schouderzone

Jouw lichaamsprofiel doorvertaald in 7 
Sync Support zones

SZ2200

SZ6200
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Elektrische verstelbaar-
heid niet alleen luxe

24



Elektrische verstelbaarheid
Sommige mensen vinden het maar overdreven: een elektrisch verstelbaar bed. Maar het is niet alleen luxe waar we 
het over hebben. Natuurlijk is het fijn om tv te kijken of een boek te lezen met de rugsteun omhoog. Wat te denken 
van een ontbijtje op bed? Geen gedoe met het opstapelen van kussens en met maar één druk op de knop de ideale 
ontbijthouding. Maar naast het leveren van comfort verbetert een elektrisch verstelbaar bed de bloedsomloop en 
kan het reflux of snurken tegengaan. En het is natuurlijk buitengewoon handig tijdens het verwisselen van je hoe-
slaken! 

Deelbaarheid
Er zijn mensen die in hun slaap hun arm naar links gooien of heel beweeglijk zijn/veel draaien, ongeacht wie er naast 
ze ligt. Onze deelbare bedden zijn eenvoudig uit elkaar te schuiven. Dankzij een bescheiden aanpassing blijft de uitstra-
ling volledig intact en kun je zelfs gebruik maken van twee losse bedden. Zo koppel je de bedden makkelijk los bij het 
voeteneind, waarna je de bedden uit elkaar kunt rijden. Met één simpele klik zitten ze weer aan elkaar vast. En deze 
optie is erg prettig tijdens het stofzuigen en het opmaken. Leuker kunnen we dat niet maken, wel makkelijker. 

Hoog/laag
Het woord zegt het al: onze hoog/laag bedden kunnen eenvoudig worden ingesteld naar jouw gewenste hoogte. Zo kun 
je gemakkelijker in en uit bed stappen en kun je ook veel beter onder je bed stofzuigen. En wat te denken van die zo 
bijzondere negen maanden? Geen wankele steuntjes meer onder het bed van de aanstaande moeder, maar gewoon 
een druk op de knop voor een comfortabele hoogte.

25



Al onze ledikanten kunnen 
worden gecombineerd met een 

persoonlijk instelbare lattenbodem

Viggo
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Slaaptip!

Zowel een te warme als een te kou-
de kamer kan de slaapverstoren. Zet 
de thermostaat ‘s nachts wat lager: 
een koelere slaapkamer is beter 
voor je slaap. De ideale tempera-
tuur is moeilijk te bepalen, maar ligt 
ergens tussen de 16 en 20 graden. 
Zorg er ook voor dat de gordijnen in 
je slaapkamer het buitenlicht goed 
tegenhouden. Hoe donkerder de 
slaapkamer hoe beter. Je lichaam 
maakt dan meer het hormoom me-
latonine aan. Natuurlijk melatonine 
bevordert je slaap! Vooral belangrijk 
dus als het slaapkamerraam op het 
oosten gericht is waar de zon op-
komt!

Slaap
TIP
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In al onze boxsprings kan jouw 
SLAAP-DNA® worden toegepast

Moma
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Klantwaardering

“Zeer tevreden met de fantastische 
advisering. Geen push verkopen en 
prima prijs-kwaliteitsverhouding met 
een aanbieding van Morgana. 
Keurige bezorging en installatie van 
de boxspring. Pinnen thuis reuze 
makkelijk en chauffeur/bezorgers na-
men al het verpakkingsmateriaal ke-
urig mee. Tevreden klant (en de box-
spring ligt heerlijk).”

Enrique

8,5

Best
getest
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Welke matras past bij jou?

Passend bij jouw SLAAP-DNA®

Handgreep om je 
matras gemakkelijk 

te keren

XP of YP  
profiel

Seizoensaanduiding 
om matras tijdig 

te keren

Winter Lente Zomer Herfst
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X of Y profiel?

Wat we doen met het SLAAP-DNA® in jouw bed-
bodem, doen we ook met de gepersonaliseerde 
opbouw van jouw matras. Heb je een X-profiel, 
dan voorzien we de matras van een extra lenden-
steun.

Heb je een Y-profiel, dan worden je lenden vol-
doende ondersteund door de standaard veer-
kracht van het matras.

De slaaptest

Tijdens de slaaptest van acht minuten worden de 
drukpunten van je lichaam gemeten. Op basis van 
dit het gemeten resultaat wordt de ideale stevigheid 
en comfort van de matras bepaald die past bij jouw 
lichaamsprofiel.

Boek jouw slaaptest
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Jouw ideale matras geeft perfect de ondersteuning van je bedbodem door en zorgt voor een com-
fortabele nacht. Na gebruik van ongeveer 10 jaar raden we je aan om de matras te vervangen. De 
matras is dan verzwakt en kan jou niet meer optimaal ondersteunen. Ook door het verloren trans-
piratievocht is het om hygiënische redenen verstandig om aan vernieuwing te denken. Doe nu de 
check of jouw matras nog voldoet! 

Wat je zelf kunt controleren
 
 Heeft je matras kuilvorming aan de oppervlakte? 
 
 Bevat de matrastijk vlekken of scheuren?
 
 Is je matras ouder dan 10 jaar?
 
 Is het latex of koudschuim opgedroogd en poreus geworden aan de binnenkant? 
 

Kun je vaker ja dan nee invullen? Neem dan even contact op met een van onze slaapspecialisten!

Wel of geen nieuwe matras?

Gratis
slaaptest

“Jaren geleden zijn mijn kniebanden 
gescheurd. Ik vermoedde dat mijn 
slechte nachtrust samenhing met 
mijn gescheurde kniebanden. Ook 
dacht ik dat mijn pijnklachten reu-
matisch van aard waren. Maar nee 
hoor, het bleek echt aan de matras-
sen te liggen in combinatie met een 
verkeerde slaaphouding; de buiklig-
ging. We kregen zoveel last van onze 
rug en schouders dat we steeds op 
ons buik draaiden, op zoek naar een 
comfortabele slaaphouding. Op mijn 
nieuwe matras, in combinatie met het 
juiste kussen en een sleepmate, lig ik 
zonder pijn op mijn zij of op mijn rug.”

Rob
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Onze Souplesse matrassen

100% Talalay latex. Antiallergisch. Probiotica tijk. 
Toegepast op jouw SLAAP-DNA®

100% natuurlatex. Antiallergisch. Probiotica tijk. 
Toegepast op jouw SLAAP-DNA®

Latex 750

Latex 550

M8300 Souplesse

M6300 Souplesse

M4300 Souplesse

7 zone latex met verticale en laterale ventilatie. 
Luxe Tencel tijk, Silverfresh X-static (silverness), 
anti-bacterieel, anti-statisch en anti-allergisch

HR60 koudschuim 7 zone 3D geprofileerd. Luxe 
Tencel tijk, Silverfresh X-static (silverness), 
anti-bacterieel, anti-statisch en anti-allergisch.

HR40 koudschuim met 7-zone golfprofiel. Luxe 
Tencel tijk, Silverfresh X-static (silverness), 
anti-bacterieel, anti-statisch en anti-allergisch.

Bij onze matrassen maken we onderscheid tussen Support matrassen en 
Souplesse matrassen. Souplesse matrassen (schuim en latex) gebruik je in 
combinatie met een lattenbodem. Support matrassen (actieve pocketveren) 
gebruik je in combinatie met een boxspring.

21cm

20cm

22cm

21cm

21cm
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Met matrasbeschermers en moltons behoud je de kwaliteit van de matras 
gedurende de gehele levensduur. Zo verdwijnt transpiratievocht niet alle-
maal in je matras, maar vangt de molton het meeste op. Die bescherming 
is dus ook schoner en hygiënischer. Met een matrasbeschermer zorg je er 
voor dat de matras niet van de lattenbodem glijdt bij het draaien. Het zorgt 
voor ventilatie tussen bodem en matras en beschermt het ook tegen slijtage.

Vergeet ook niet regelmatig je matras te draaien en te keren (zo eens in de 
3 maanden) om de drukpunten over je gehele matras te verdelen en de veer-
kracht te behouden. Zo voorkom je kuilvorming en verleng je de levensduur 
van je matras!

Bescherm je matras
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Onze Support matrassen

Bij onze matrassen maken we onderscheid tussen Support matrassen en 
Souplesse matrassen. Souplesse matrassen (schuim en latex) gebruik je in 
combinatie met een lattenbodem. Support matrassen (actieve pocketveren) 
gebruik je in combinatie met een boxspring.

100% Talalay natuurlatex afdeklaag. Antiallergisch.  
Probiotica tijk. Toegepast op jouw SLAAP-DNA®

50% natuurlatex afdeklaag. Antiallergisch. Probiotica 
tijk. Toegepast op jouw SLAAP-DNA®

Pocket 750

Pocket 550

M8300 Support

M6300 Support

M4300 Support

7-zone pocketvering met unieke ShoulderFlex® 
zone, 3 cm Pulse® latex afdeklaag. Luxe Tencel tijk,
Silverfresh X-static (silverness), anti-bacterieel, 
anti-statisch en anti-allergisch.

7-zone pocketvering met unieke ShoulderFlex® 
zone, 3 cm koudschuim HR60 afdeklaag. Luxe Tencel 
tijk, Silverfresh X-static (silverness), anti-bacterieel, 
anti-statisch en anti-allergisch.

7-zone pocketvering met 3 cm SG25 afdeklaag. 
Luxe Tencel tijk, Silverfresh X-static (silverness), 
anti-bacterieel, anti-statisch en anti-allergisch.

21cm

20cm

23cm

21cm

21cm
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Ieder mens is anders en heeft ook zo een eigen voorkeur. 
Slaapt je partner het liefst op een zo zacht mogelijk matras? 
En houd jij juist van een beetje stevigheid? Als blijkt dat jouw 
ideale matras afwijkt van die van je partner, dan hebben we 
verschillende oplossingen om ze perfect op elkaar te laten 
aansluiten:

Ieder zijn eigen matras

Je t’aime: bedbodem met 1 matras met 2 matraskernen

Bedbodem met 2 verschillende matrassen met Duo-rits

Pont d’amour: bedbodem met 2 verschillen matrassen met matraswig

Bedbodem met 2 matrassen en een tweepersoonstopper
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Pocket of Schuim?

Een pocket matras bevat veren die, naar mate je ze indrukt, steeds meer ondersteuning geven. Schuim of latex matrassen verdelen de druk gelei-
delijker, waardoor bij diep indrukken gelijke weerstand wordt terug gegeven. Bij een pocket  matras voelt het alsof je óp het matras ligt, terwijl je bij 
een schuim of latex matras meer ín het matras ligt. 

Typische tijk
Als we het hebben over kwaliteit, dan zit het vooral in de details. Neem de overtrek van de matras, de matrastijk. Die zijn er in vele verschillende 
soorten en maten met diverse eigenschappen. De Alpura tijk is gebreid, waardoor het extreem flexibel is. De vulling van de tijk is uitgevoerd met 
vezels die het vocht verdelen, waardoor het matras nooit klam aanvoelt. Daarnaast heeft het een probiotische werking die huisstofmijt tegengaat en 
zelfzuiverend is!

Probiotische werking

Uitzonderlijke vochtopname 
en vochtverspreiding

Afneembaar en wasbaar op 40 graden

Elastisch voor een 
superieur ligcomfort

na 5 min. na 1 uur na 8 uur

Goede bacteriën Schadelijke bacteriën

Alpura matrastijk
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Slaaptip!

Je spijsvertering wordt, net als je 
slaap, gereguleerd door de biolo- 
gische klok in je hersenen. Een 
zware maaltijd met veel vet en krui-
den maakt het moeilijker om in te 
slapen. Eet als je later op de avond 
nog een beetje trek hebt liever een 
lichte snack, zoals een beetje kaas 
en wat crackers. Daarnaast is vol-
doende beweging goed voor een 
gezonde slaap en je slaapt er die-
per door. Ga alleen niet fanatiek 
sporten in de twee uur voordat 
je gaat slapen, want dan wordt je  
lichaam te warm en ben je nog te 
actief om goed te kunnen slapen. 

Slaap
TIP

Een topper is nét dat beetje extra comfort op je bed. Het heeft voordelen, maar past niet op elk 
matras. We adviseren toppers voornamelijk bij pocket matrassen, dus op boxsprings. Wat voegt het 
toe? 

• Het zorgt voor extra comfort en verlaagt de druk bij heupen en schouders
• Het maakt de naad tussen 2 matrassen minder voelbaar
• Het opmaken van je topper kost minder inspanning dan het opmaken van een zware matras
• Het zorgt voor een fris en schoon bedklimaat, mits je de topper tijdig vervangt

Levensduur topper
Een topper gaat ongeveer 5 tot 7 jaar mee. Alle zouten en mineralen worden opgevangen in de top-
per en niet in je matras, waardoor je bij het vervangen van je topper opnieuw het gevoel krijgt van 
een nieuw bed!

Bescherm je topper
Wat voor een matras geldt qua bescherming, zo geldt dit ook voor een eventuele bovenlaag: de 
topper. Je ligt hier immers iedere nacht op. Heb je een topper? Bescherm deze dan door gebruik 
te maken van een molton. Een molton beschermt je topper tegen transpiratie, vlekken en slijtage. 

Handig: naast 1-persoons en 2-persoonstoppers hebben we ook 2-persoons splittoppers. Deze 
zijn uitermate geschikt voor een bed met een elektrisch verstelbaar hoofdeinde. Ook hiervoor heb-
ben we bijpassende bescherming die aansluit.

Waarom een topper?
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Onze toppers

100% Talalay natuurlatex, Alpura tijk, hoog 
comfort

100% Talalay natuurlatex, Alpura Plus tijk 
genopt, optimaal comfort

HR55-koudschuim, ondersteunend en 
comfortabel

Pulse latex, hoog comfort, ventilerend

Vita-Talalay, optimaal comfort en drukver-
lagend, antiallergisch, ventilerend

Koudschuim, hoog comfort

Watergel, hoog comfort, ventilerendSide to side pocketvering met koudschuim, 
ondersteunend en comfortabel 

T8600

C750

C950 T8400 T6200

T8200 T2200

T6400

8cm

8cm

11cm 8cm

8cm

12cm 8cm

8cm
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Welke hoofdkussen past bij jou?

Antiallergische en 
wasbare tijk

Vormvast latex kern voor 
optimale ondersteuning

Uitsparing bij de 
schouder voor een 

perfecte aansluiting 
bij de nek

Verschillende hoogtes, waardoor 
passend bij jouw SLAAP-DNA®
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Souplesse of Support?

Ook bij het kiezen van een hoofdkussen heb je 
vele keuzes soorten en maten. Kies je voor een 
souplesse kussen van bijvoorbeeld dons of een 
vormvast support kussen van latex? En welke 
hoogte heb je nodig? Welk kussen het beste bij 
jou past, hangt af van de gekozen bedbodem en 
matras en natuurlijk ook van jouw persoonlijke 
voorkeur.

De slaaptest

Tijdens de slaaptest van acht minuten in de winkel 
worden de drukpunten van jouw lichaam gemeten. 
Op basis van dit resultaat wordt de hoogte en de 
hardheid van het kussen bepaald die het beste bij 
jouw lichaamsprofiel past.

Boek jouw slaaptest

41



Letterlijk en figuurlijk. Veel mensen denken daar toch nog lichtzinnig over en zeggen: als hij maar 
lekker ligt. Natuurlijk is dat van groot belang, maar er is zoveel meer. Een kussen moet het hoofd 
goed ondersteunen en dat geldt ook voor de bovenste rug- en nekwervels. Als die wervels in een 
rechte lijn liggen kunnen je spieren pas volledig ontspannen en voorkom je een stijve nek of schou-
derpijn als je ’s ochtends wakker wordt. Is dat alles? Integendeel! Misschien ben je wel allergisch. 
Of heb je het heel snel koud of warm in bed. Dit zijn ook belangrijke zaken bij het kiezen van de 
juiste materialen. 

Belangrijk, vervang tijdig je hoofdkussen!
Het kussen gaat namelijk gemiddeld 3 tot 5 jaar mee. Alleen al om hygiënische redenen moet hij 
daarna echt de deur uit. Hoe weet jij of jouw kussen aan vervanging toe is?

Wat je zelf kunt controleren
 
 Als je kussen meer dan vijf jaar geleden is aangeschaft 
 
 Als de vulling aan het klonteren is (bij synthetische, dons of kapokvulling)
 
 Als het latex is opgedroogd en poreus is aan de binnenkant van de tijk
 
 Als het kussen bijna geen veerkracht meer vertoont 
 
 Als er vlekken of scheuren op of in het kussen zitten

Het hoofdkussen is een hoofdzaak

“Mijn oude hoofdkussen was gewoon 
te dun, zo bleek bij Morgana. Ik had 
het meegenomen en de adviseur zag 
dat ik met dat kussen een knikje in 
mijn nek maakte. Terwijl het belang- 
rijk is dat je hoofd recht ligt ten op-
zichte van je rug. Het nieuwe kussen 
is lekker dik. Hierdoor krijgt mijn rug 
meer rust tijdens het slapen, ontstaat 
er minder druk op de wervels en ligt 
mijn hoofd mooi recht. Dankzij het  
advies van Morgana heb ik nu een 
hoofdkussen dat bijdraagt aan mijn 
gezondheid en mijn herstel.” 

Gé
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Onze Souplesse hoofdkussens

Ewan Ben

Emilian Pavlos

Elias Barnes

90% Dons met een opstaande rand voor extra onder-
steuning in de nek

65% dons met veren met een 3-vaksverdeling tegen 
verschuiving van de vulling

Java kapok met een opstaande rand voor extra onder-
steuning in de nek

Powerfill vulling met 3-vaksverdeling tegen verschui-
ving van de vulling

Powerfill vulling. Hoofdkussen speciaal ontwikkeld 
voor kinderen

Powerfill vulling met een opstaande rand voor extra 
ondersteuning in nek
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Wat kun je zelf doen om je hoofdkussen – en dus ook jezelf - in topconditie te houden? Op de eerste 
plaats is het goed om een molton te gebruiken om de levensduur van je hoofdkussen te verlengen. 
Zo blijft het kussen langer schoon en dus goed. Maar het zorgt ook voor warmte-isolatie, ventilatie 
en een molton neemt vocht op. Ergonomisch gevormde hoofdkussens komen met een stretch-mol-
ton zelfs beter tot hun recht. Heb je het snel warm ’s nachts? Kies dan voor een molton die het 
kussen laat ventileren, waardoor transpiratievocht verdampt en het kussen niet broeierig aanvoelt.

Support kussens
Sommige mensen hebben een net wat steviger kussen nodig dan anderen. Een latex kussen biedt 
een constante, actieve ondersteuning aan je hoofd, bovenste rug- en nekwervels en houdt ze in 
een natuurlijke balans. Het is veerkrachtig, vormvast en dankzij het ventilerende vermogen blijft je 
kussen altijd luchtig!

Souplesse kussens
Ben jij een koukleum of eerder warmbloedig? Zowel bij warme als bij koude temperaturen voelt een 
donskussen aangenaam aan. Het fijne is dat je het naar wens kunt vormen, waardoor je jouw eigen 
ligcomfort kunt bepalen. En daarnaast voelt een kussen met donsvulling heerlijk zacht. 

Haal meer uit je hoofdkussen!
Slaaptip!

Als je te gespannen bent is het moei- 
lijk om in slaap te vallen. Er zijn al-
lerlei ontspanningsoefeningen die 
je kunnen helpen om je lichaam 
en geest voldoende te ontspannen. 
Denk aan ademhalingsoefeningen, 
yoga of meditatie. Wat ook kan 
helpen is een vast slaapritueel! We 
hebben het dan niet over tanden 
poetsen, maar over rustgevende 
bezigheden. Neem eens een kopje 
kruidenthee of warme melk. Lees 
nog even een mooi en niet te span-
nend boek of luister naar rustige 
muziek.

Slaap
TIP
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Onze Support hoofdkussens

Pillow

Earl
Talalay latex met dons voor extra comfort en uitsparing 
bij de schouder voor perfecte aansluiting in de nek

100% Talalay Natuurlatex, vormvast en ergono-
misch gevormd. Anti-bacterieel. Bess

60% natuurlatex, vormvast voor extra stevigheid

Edel
100% natuurlatex met uitsparing bij de schouder voor 
perfecte aansluiting in de nek

Phil
80% natuurlatex en voorzien van ergo neksteun ter 
ondersteuning

Bekijk ons volledige assortiment 
hoofdkussens op morgana.nl
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Jouw slaaphouding kan heel veel effect hebben op jouw nachtrust. We kunnen drie type houdingen 
onderscheiden: de buikslaper, de rugslaper en de zijslaper. 

Ben jij een buikslaper? 
Wist je dat op je buikslapen de meest ongezonde slaaphouding is! Buikslapen zorgt ervoor dat de 
holling in je onderrug groter wordt en je nekwervels voortdurend onder spanning staan. doordat je 
nek gedraaid ligt. Niet fijn als je bedenkt dat je gemiddeld 6 tot 8 uur per nacht in die slaaphouding 
ligt.

Het is juist de bedoeling dat je rug- en nekwervels tijdens je slaap ontspannen, om zo te herstellen 
van inspanningen gedurende de dag. Bij buikslapen ontstaat er op korte termijn voornamelijk pijn 
aan je nek en rug. Op lange termijn kan dit zelfs een hernia veroorzaken. Voldoende reden dus om 
buikslapen af te leren!

Sleepmate kussen voor buikslapers
Het Sleepmate kussen kan jou helpen om gezonder te slapen. De Sleepmate voorkomt dat je op je 
buik rolt en geeft je het comfort en de ondersteuning die je nodig hebt om op je zij te liggen. Daarbij 
voelt de vulling van kapok lekker warm aan in de winter, maar ook heerlijk fris in de zomer!

Goed nieuws voor buikslapers!

Lekker zitten in bed

Heeft je bed geen elektrische 
verstelbaarheid, maar lees je wel 
graag rechtop in bed? Dan is ons 
zitkussen voor jouw de oplossing. 
Met het Morgana zitkussen zit je in 
een ontspannen houding rechtop 
in bed.

46



Het juiste kussen voorkomt klachten aan nek en schouders

Test je hoofdkussen

A.d.h.v. jouw SLAAP-DNA® kunnen we zien welk hoofdkussen 
qua ondersteuning voor jou het meest geschikt is. De keuze van 
materialen bepaal je zelf. Immers, jouw persoonlijke comfort-
wensen zijn uniek. Denk hierbij aan ventilatie- en vochtafname 
en wellicht ben je wel allergisch voor bepaalde materialen. 

Testliggen op een kussen in de winkel is soms te kort om te er-
varen of je hier de komende 3 tot 5 jaar lekker op zult slapen. 
Daarom hebben we een speciale service waarbij je je gekozen 
hoofdkussen één week kunt uitproberen bij je thuis! Bevalt deze 
niet, dan kun je hem zo weer inruilen.

Test je 
hoofd-
kussen

Een te hoog kussen zorgt voor druk op je nekwervels Het juiste hoofdkussen geeft optimale ondersteuning en 
voorkomt druk op je nekwervels
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Welke dekbed past bij jou?

Volume door hoge 
kwaliteit dons

Een optimaal slaapklimaat 
gedurende het hele jaarZeer hoge vocht-

opname dankzij 
Tencel tijk

Vrijwel al onze dekbedden 
zijn verkrijgbaar in een 

‘4 seizoenen editie’
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Synthetisch, Natuur of 
Dons?

Ook de keuze van een dekbed is persoonlijk. 
Gaat je voorkeur bijvoorbeeld uit naar een syn-
thetische, natuurlijke of donzen vulling? Heb 
je het bijvoorbeeld snel warm, dan kies je voor 
een dekbed dat jouw lichaamswarmte en trans- 
piratievocht goed kan reguleren. Zo voorkom je 
klame nachten! Graag één dekbed, maar jij en je 
partner hebben verschillende wensen? Dan biedt 
ons partner dekbed (zie pag. xx) uitkomst!

De slaaptest

Met onze slaaptest, wordt het comfort en de ondersteu-
ning gekozen die bij jouw lichaam past. Het gaat dan om 
de bedbodem, het matras en het kussen. Nu is het zaak 
om een geschikt dekbed te kiezen die naadloos aansluit 
op de perfecte ondersteuning waar je voor hebt gekozen. 
Vooral het reguleren van warmte en vocht zijn van essen-
tieel belang voor een ontspannen nachtrust. 

Boek jouw slaaptest
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Jouw meest ideale dekbed moet voldoen aan je persoonlijke comforteisen, maar moet ook passen 
bij je complete bed. Als er bijvoorbeeld door je nieuwe, aangepaste bodem minder druk ontstaat op 
je bloedbanen en je bloedsomloop verbeterd, dan zou het kunnen dat je oude dekbed te warm is. 
Daarnaast kan een niet passend dekbed de optimale werking van je matras of kussen tegen gaan, 
omdat het teveel warmte vasthoud. Wil je weten of je dekbed nog voldoet? 

Beantwoord dan voor jezelf deze vragen
 
 Is het dekbed ouder dan 15 jaar? 
 
 Zijn de vakken halfleeg wanneer je het dekbed tegen het licht houdt (dons)?
 
 Is de vulling gaan klonteren (dons)?
 
 Heb je het idee dat je dekbed in de winter op sommige plekken niet isoleert? 
 
 Word je geregeld transpirerend wakker?

Zijn er één of meer vragen die je met ja kunt beantwoorden? Kom dan eens langs in de winkel voor 
deskundig advies!

Checklist dekbed
Klantwaardering

“Ik ben heel tevreden over het per-
soneelslid dat ons heeft geholpen. 
Hij gaf zeer kundig advies. We wilden 
dekbedden en overtrekken kopen. 
We waren al in verschillende winkels 
geweest maar kwamen er niet goed 
uit. Deze jongeman heeft ons prima 
en vakkundig geholpen waardoor we 
alles in uw winkel hebben gekocht. Op 
de valreep zelfs nog een hoofdkussen! 
Dank jullie wel.”

Ria

8,5

Gratis
slaaptest
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Onze synthetische dekbedden Onze natuurlijke dekbedden

Pontos

Eros
70% synthetisch, 15% Tencel en 15% kapok. Tijk van 
100% katoen. Anti-bacterieel

Bevat synthetische holle vezels voor ventilatie. 
Soepel comfort met satijnen tijk Perrin

70% wasbare scheerwol en 30% Tencel. Warm en 
vochtregulerend. Hoge drapeerbaarheid

Boas Brandon
Bevat synthetische holle vezels voor ventilatie met 
katoenen tijk

100% zuiver IJslands wol. Soepeler en lichter dan 
andere soorten. Tijk van 100% katoen

Evan
90% zuivere kameelharen en 10% Tencel. Warmte
-isolerend en vochtregulerend. Voelt licht aan
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Een overtrek is niet alleen leuk voor het oog. Het beschermt ook je dekbed! Per nacht verliezen 
we een kwart tot een halve liter vocht. 50% zal via het matras verdampen, maar de andere 50% via 
het dekbed. De ventilatie van het dekbed is daarom essentieel. Natuurlijk mag de ventilatie niet 
ten koste gaan van de warmte isolatie, daarom zijn er vele materialen die kunnen passen bij jouw 
persoonlijke voorkeuren.

Reinig je dekbed. Maar hoe dan?
Je moet je dekbed eens in de 3 jaar goed reinigen. Onze synthetische dekbedden zijn wasbaar op 
40 of 60 graden. Donzen en wollen dekbedden mag je niet in de wasmachine stoppen. Wel kun je 
deze naar de stomerij brengen. Er zijn overigens nog meer mogelijkheden. Wil je graag je dekbed 
schoon hebben, maar je weet niet hoe? Bel gerust naar onze winkel of kom langs! Onze specialisten 
leggen het graag uit.

Haal meer uit je dekbed!

“Ons nieuwe matras voelt zacht aan 
en neemt snel onze lichaamstempe- 
ratuur aan. Binnen twee minuten ben 
ik lekker warm. In combinatie met 
een goed dekbed en een ergonomisch 
gevormd hoofdkussen van Morgana 
liggen en slapen we prima en ik heb 
geen last meer van mijn schouders.” 

Bob en Jane
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Onze donzen dekbedden

Elzard

Ewald
100% Arctische ganzendons, tijk neemt 50% meer 
vocht op dan katoen, goed klimaat gedurende het jaar,  
anti-allergisch

100% Canadees ganzendons, tijk cassette gestikt om 
warmteverlies op naden tegen te gaan, goed klimaat 
gedurende het jaar, anti-allergisch

Brad
65% eendendons en 35% veren, carré gestikt 
om verschuiving vulling tegen te gaan

Polad
90% Poolse ganzendons en 10% veren, cassette 
gestikt om warmteverlies op naden tegen te gaan, 
anti-allergisch

Philemond
90% ganzendons en 10% veren, tijk carré gestikt om 
verschuiving vulling tegen te gaan, past zich aan op 
kamer- en lichaamstemperatuur

Wist je dat 
je een selectie van onze donzen 

dekbedden kunt laten bijvullen? Vraag meer 
informatie in de winkel!
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Je eigen vullingen… 
De vulling van een dekbed bepaalt de isolatie en ventilatie. Zo is het mogelijk dat je partner prima slaapt onder jullie dekbed, maar jij het nog koud hebt. 
Omdat een (donzen) dekbed uit verschillende vlakken bestaat, kunnen we alleen jouw kant bijvullen en die van je partner laten zoals het is! Sterker nog: dit 
kan zelfs bij afzonderlijke delen van het dekbed. Zo kunnen we bijvoorbeeld het voeteneinde warmer maken en de rest intact laten. Op lange termijn ben je 
vaak goedkoper uit met ‘bijvullen’, omdat je geen nieuw dekbed hoeft aan te schaffen! Vraag in de winkel naar meer informatie.

Warm in elk seizoen
Wist je dat onze dekbedden in 4 warmteklassen te verdelen zijn?
 
• Warmteklasse 1: extra warm winterdekbed • Warmteklasse 3: voorjaar-/herfstdekbed
• Warmteklasse 2: normaal winterdekbed • Warmteklasse 4: zomerdekbed

Vrijwel al onze dekbedden zijn in een zogeheten ‘4 seizoenen editie’ te verkrijgen. Zo kun je warmteklasse 3 en warmteklasse 4 op elkaar gebruiken 
voor de koude winternachten!

Ieder zijn eigen dekbed!

Minder gevuld

Normaal gevuld

Extra gevuld
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Klantwaardering

“Na een bijzondere slaaptestervaring 
kregen we een uitgebreide uitleg over 
de resultaten hiervan en een advies 
voor de lattenbodem en matras. Wij 
dachten te gaan voor een boxspring 
en gingen uiteindelijk met de aankoop 
van een ledikant, lattenbodems en 
matrassen naar huis. Persoonlijke, 
vriendelijke en ervaren verkopers met 
een goed luisterend oor voor onze 
wensen en mogelijkheden. Ik ben 
nóg onder de indruk en kijk enorm uit 
naar de komst van het bed!”

Astrid

9,5

Gratis 
bezorging 
en montage

Synthetische vulling
Een synthetische vulling is wasbaar. Neem je een holle vezel dan ventileert het dekbed optimaal, 
maar bij mindere kwaliteit zal dit vermogen afnemen. 

Natuurlijke vulling
Natuurlijke vulling bestaat uit Texelse wol, IJslands wol of kameelhaar. Dit natuurlijke materiaal 
neemt veel vocht op. Daarnaast is kameelhaar gewend aan een woestijnklimaat met hele hoge én 
hele lage temperaturen. Dit zorgt ervoor dat je het ‘s nachts nooit te warm of te koud hebt!

Donzen vulling
Donzen vulling is licht en luchtig. De kwaliteit wordt bepaald door het percentage dons ten opzichte 
van het percentage veertjes, het type dons en de grootte van de vlok. Dit is niet zichtbaar aan de 
buitenkant, maar de verschillen leggen we je graag uit in de winkel.

Wat zit er in je dekbed?
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Welke stijl past bij jou?

Lincoln
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Times Square

East River

Broadway
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Hamar
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Bodo Viken

Kalmar
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Een houten ledikant 
meer jouw smaak?

Trapani
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Berlijn Brussel

Skodsborg
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Een ledikant 
met de uitstraling van 

een boxspring

Silkeborg
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Skanderborg

AalborgGreenwich
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Welke sfeer past bij jou?

Sierkussens

Dekbedovertrek

Plaid
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Een goede sfeer creëer je natuurlijk door de aankleding 
van je bed. Je maakt het persoonlijk met een dekbed-
overtek dat past bij jouw stijl. Qua design en kleur, maar 
ook de keuze van het materiaal. Denk daarbij aan Satijn, 
Tencel, Katoen-Satijn of Katoen-Perkal.

Maar vergeet ook niet het hoeslaken voor je matras of 
topper. Veel mensen denken: er ligt toch een dekbed 
overheen? Toch mogen hoeslakens niet worden onder-
schat. De beleving bij het openslaan is van grote invloed 
op de sfeer. En een mooi en goed hoeslaken maakt wel 
degelijk een verschil als het gaat om je nachtrust. Kies 
bijvoorbeeld voor een Jersey Supreme van Egyptisch 
katoen. Deze variant is elastisch, voelt extra zacht aan 
door gebruik van aloë vera en geeft geen pluisjes of 
plooivorming op je bed!

Kleed je bed aan!

Bekijk ons volledige assortiment 
dekbedovertrekken, hoeslakens en 

moltons op morgana.nl
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Ook de kleur van het dekbedovertrek is heel belangrijk voor een mooie sfeer, dat zal je niet verbazen. Zomer, herfst, winter, lente: voor elk seizoen zijn 
er vele kleuren en patronen beschikbaar die passen bij jouw bed en jouw interieur. Van éénpersoons tot lits-jumeaux. Ben je ook op zoek naar passend 
badtextiel, sierkussens of plaids om nog wat éxtra sfeer toe te voegen?  Kom gerust langs in onze winkel!

Een kleur voor elk seizoenEen kleur voor elk seizoen
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Welke kast staat bij jou?
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Standaardoplossing of 
maatwerk
Of je nu op zoek bent naar een inloopkast, nacht-
kastjes, een boekenkast of een schuifdeursysteem 
voor een schuine of rechte wand. Bij Morgana 
kunnen we al jouw (maatwerk) kasten verzorgen. 
Tijdens een persoonlijk adviesgesprek bespreken 
we jouw wensen. Je kunt een keuze maken uit een 
uitgebreide selectie materialen, grepen en inte- 
rieuropties. Daarna maken we, geheel vrijblijvend, 
een 3D ontwerp zodat je een goed beeld krijgt van 
het eindresultaat.

Inmeten en montage
Ook het inmeten en het monteren van jouw 
(maatwerk) kast wordt door Morgªna verzorgd. 
Tijdens het gehele proces heb je contact met 
één persoon. Dat is wel zo prettig!

Alle onderdelen van de kast worden montage-
klaar bij je thuis geleverd en ter plekke gemon-
teerd. Zo kan bijvoorbeeld een schuifdeurkast 
vaak al binnen één dag gerealiseerd worden. 
Hierdoor blijft de overlast voor jou beperkt tot 
een minimum!
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Wil je een nieuwe kast in de slaapkamer? Of ben je misschien op zoek naar een totaal nieuwe inrichting 
van je slaapkamer? Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom hebben we een checklist voor 
je opgesteld, zodat je alle belangrijke informatie bij de hand hebt tijdens een bezoek aan onze winkel.

Wat zijn de maten?
Een kast koop je voor jouw specifieke slaapkamer. Het is dus van belang dat je de maten weet van de 
plek waar je de nieuwe kast wilt plaatsen. Wil je een vergelijkbare kast die de oude vervangt? Neem dan 
de maten van je huidige kast op. En: houd rekening met schuine wanden, ramen, deuren en stopcon-
tacten!

Wat wil je kwijt in de kast?
Waar ga je de nieuwe kast voor gebruiken? Wat moet erin? Of: wat doe je nu met je huidige kast? Mis-
schien is die qua ruimte prima voor al je kleding, maar zou je ook graag willen dat je schoenen erin 
opgeborgen kunnen worden? Niks is te gek, overal is een handige opbergoplossing voor te vinden. Of het 
nu gaat om een nieuwe kast of het exemplaar dat nu op je kamer staat. 

Welke kleuren heeft de slaapkamer?
Het is natuurlijk fijn als de kast qua kleur en sfeer bij het overige meubilair van de kamer past. Zet op 
papier wat er nog meer in de kamer staat en welke kleuren en sfeer dat heeft. Is er een vloer, andere 
kast of kleur in de kamer waar rekening mee gehouden moet worden? Uit wat voor type materiaal be-
staan de andere elementen? Bedenk ook of schuif-, zweef- of draaideuren het beste passen. En kun je 
een spiegeldeur gebruiken?

Hoeveel tijd heb je nodig?
Neem ruim de tijd voor een bezoek aan de winkel. Er zijn zoveel mogelijkheden qua stijl en indeling! 
Maak daar vooral geen spoedklus van. Als je een kast op maat wilt laten maken kun je een afspraak 
inplannen. Zo weet je zeker dat er genoeg tijd is om je ideale kast samen te stellen. 

Goed voorbereid naar de winkel
Klantwaardering

“We wilden een kast op maat en 
zagen een schowroommodel in de 
winkel die we heel erg mooi vonden. 
Het was de vraag of hij zou passen. 
Dit is zorgvuldig bekeken en het 
was echt millimeterwerk. Maar hij 
staat inmiddels. De monteurs heb-
ben daar een behoorlijke klus aan 
gehad. Goed advies in de winkel en 
er werd echt meegedacht. Goed en 
geduldig werk van de monteurs. Wij 
zijn blij met het resultaat!”

Monique

9,0

Best
getest
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Een persoonlijke kast
Of je nu op zoek bent naar een inloopkast, nacht-
kastjes, een boekenkast of een schuifdeursysteem 
voor een schuine of rechte wand. Bij Morgana 
kunnen we al jouw (maatwerk) kasten verzorgen. 
Tijdens een persoonlijk adviesgesprek bespreken 
we jouw wensen. Je kunt een keuze maken uit een 
uitgebreide selectie materialen, grepen en inte- 
rieuropties. Daarna maken we, geheel vrijblijvend, 
een 3D ontwerp zodat je een goed beeld krijgt van 
het eindresultaat.

Past de kast?
Een kast is bedoeld om kleren in op te hangen. En schoe-
nen in te zetten. Maar een kast moet ook passen. Bij jouw 
smaak en slaapkamer. Geen slaapkamer is hetzelfde, 
om nog maar te zwijgen van de verschillende smaken die 
we hebben. Daarom hebben wij een breed assortiment 
kasten in onze winkels. Daarnaast biedt Morgana maat-
werk om de beste oplossing in jouw kamer te plaatsen. 
We hebben een speciaal kastenprogramma waarmee we 
een kast kunnen samenstellen die precies voldoet aan 
jouw wensen! Omdat we graag rekening houden met 
jouw budget kunnen we ook de goedkopere standaard-
kasten met exclusieve maatelementen combineren. 
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Weermee kunnen we je helpen?

Laat je bed checken Test je SLAAP-DNA® Laagste prijsgarantie
Hoe weet je of jouw bed jou nog steeds de
best mogelijke nachtrust geeft? Bij ons kun 
je een gratis (!) check-up service krijgen om 
dit voor jou te controleren. Een slaapspe-
cialist komt dan bij jou thuis om je bed te 
checken. Het is mogelijk dat je bed nog 
voldoet of dat er slechts één onderdeel niet 
meer optimaal functioneert. Ook dan krijg je 
een eerlijk advies over hoe je jouw nachtrust 
zou kunnen verbeteren.

Hoe weet jij welk bed voor jou het meest ge-
schikt is? Om hier achter te komen hebben 
wij de gratis slaaptest. Tijdens de test van 
8 minuten, voegt het testbed zich real time 
naar jouw lichaamscontouren en wordt het 
patroon van je drukpunten in kaart gebracht. 
Aan de hand van de gemeten resultaten in 
combinatie met je persoonlijke voorkeuren 
én het beschikbare budget stellen wij met 
jou het bed samen dat het beste bij je past. 
Maak een afspraak op www.morgana.nl

We zijn transparant in advies, maar ook 
zeker in prijs. In je zoektocht naar een nieuw 
bed zullen we altijd rekening houden met 
jouw budget en bieden we jou de slaapoplos-
sing op maat die het beste bij jouw SLAAP-
-DNA® én portemonnee past. 
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Gratis bezorging & montage 365 dagen slaapgarantie
Een bed naar huis vervoeren, naar de slaap-
kamer tillen en ook nog in elkaar zetten 
zonder kleerscheuren en schade is bijna een 
onmogelijke opgave. Dit laten ook wij graag 
aan professionals over. Onze monteurs zijn 
ervaren in hun vak en zorgen ervoor dat je 
slaapkamer compleet en netjes weer ach-
tergelaten wordt. 

Wij staan achter ons advies dat onder meer 
door de slaaptest tot stand komt en achter 
de producten die we aan de hand van dit 
advies leveren. Uiteraard snappen we dat je 
niet wakker wilt liggen van de aanschaf van 
een nieuw bed. Mocht je na aanschaf toch 
niet tevreden zijn over je aankoop, dan bie-
den wij 365 dagen lang slaapgarantie. Slaap 
jij goed? Dan doen wij dat ook.

Klantwaardering

“De slaapsystemen van Morgana
zijn uniek en sluiten perfect aan op de 
specifieke behoeften van je lichaam. 
En de service is uitstekend. Van begin 
tot eind is alles perfect geregeld. Toen 
ze het bed kwamen monteren namen 
ze zelfs onze oude matrassen mee 
zodat we die niet zelf naar de stort 
hoefden te brengen. Wij raden het 
iedereen aan, maar je moet het echt 
zelf ervaren.”

Aad

8,6

Best
getest

75



Waar kun je ons vinden?

Morgana.nl
• Bekijk onze vollediege collectie online
• Maak eenvoudig een gratis slaaptest afspraak
•  Laat je inspireren door onze blogs en video’s
•  Vind informatie over onze services & voorwaarden
•  Contactinformatie en openingstijden

Social Media
Voor inspiratie en trends & ontwikkelingen op slaapge-
bied. En natuurlijk ook onze acties!

facebook.com/morgananederland
instagram.com/morgana.nl

Chat
Heb je een vraag over een product of bestelling, heb 
je advies nodig of wil je graag een afspraak maken in 
één van onze winkels? Dat kan eenvoudig via onze chat. 
Dagelijks zitten onze slaapspecialisten klaar om je te 
helpen!

09.38
23-6-2021Typ hier om te zoeken

Bel direct een van onze winkels | Werken bij | ContactGratis slaaptest! Best getest 365 dagen slaapgarantie

Goed & Gezond slapen
Waar ben je precies naar op zoek? Zoek

Doe de slaaptest

WinkelwagenWinkels
WINKEL

Populaire producten

Wat is jouw SLAAP-DNA®

Meer dan 560.000 mensen gingen je voor!

Alle rechten voorbehouden © Morgana 2021  |  Cookie informatie & instellingen  |  Privacy beleid  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Realisatie: Flashpoint

Over Morgana Advies

Inspiratie en speciale aanbiedingen in je mailbox?

9,2
Veilig en vertrouwd

Service Ons volgen of iets delen?

Ons verhaal Slaaptest Voordelen Morgana

Werken bij Slaaptest plannen Garanties

Winkels Klantervaringen Veelgestelde vragen

Inspiratie Reviews Onderhoud en Advies

Contact

3009
beoordelingen
door klanten

Prodcuten

Jouw e-mailadres Verras me

Start chat

Slaaptest boeken? 
Ik help je graag

Boek jouw gratis slaaptest

Latex 550 100% natuurlatex >Ledikant Karlsborg > Boxspring Gotland >

Laat je inspireren

Onze 
Hoofdkussens >

Ons 
Bedtextiel >

Onze 
Topmatrassen >

Onze 
Accessoires >

Onze Boxsprings > Onze Matrassen >Onze Ledikanten >

Morgana Catalogus >

vanaf 1249,00 vanaf 1559,25 vanaf 1399,00

Wat zeggen onze klanten

Lees alle reviews

Wendy van der Wulp: Breda
Giae ra voluptatus est quae dolum volorendio 
temporr ovitatem fugit, officiis nobit plabore-
cum faccaboria autam aut qui consect ibusam,. 
officiis nobit plaborecum faccaboria autam aut 
qui consect ibusam.

Manon de Lange: Doetinchem
Giae ra voluptatus est quae dolum volorendio 
temporr ovitatem fugit, officiis nobit plabore-
cum faccaboria autam aut qui consect ibusam,. 
officiis nobit plaborecum faccaboria autam aut 
qui consect ibusam.

SummerSALE

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

Doe de 

Slaaptest
en ontdek 

jouw persoon-

lijke voordeel

Doe de slaaptest en 

profiteer van persoonlijk 

(zomer)voordeel

Boxspring Gotland

Ondersteuningsniveau 1/5. Afmeting 

180x200 cm. Incl. pocketveermatrassen 

en koudschuimtopper.

van 2079,- voor

1559,25

SummerSALE

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

Doe de 

Slaaptest
en ontdek 

jouw persoon-

lijke voordeel

Doe de slaaptest en 

profiteer van persoonlijk 

(zomer)voordeel

Boxspring Gotland

Ondersteuningsniveau 1/5. Afmeting 

180x200 cm. Incl. pocketveermatrassen 

en koudschuimtopper.

van 2079,- voor

1559,25

Morgana 
Folder >

Ontdek alle acties!

Blogs & Slaaptip video’s >

Jouw SLAAP-DNA® Onze winkels Klantervaringen ActieOns verhaalProducten Inspiratie & tips

Ontdek jouw 
SLAAP-DNA®

• Welk bed past nou eigenlijk bij mij?

• Doe de 8 min durende slaaptest

• Ervaar wat goed en gezond slapen betekent

• Vind de juiste ondersteuning voor je lichaam 

• Stel jouw perfecte bed samen

Boek jouw gratis slaaptest Vormt de matras zich perfect naar 
jouw lichaamsprofiel of te wel jouw SLAAP-DNA®

Ieder lichaam is anders, daarom is er ook niet één bed dat voor iedereen geschikt is. Door jouw persoonlijke SLAAP-DNA® te bepa-
len, kunnen we het bed samenstellen dat perfect bij jou past.

Doe de gratis slaaptest
Met onze slaaptest brengen we in slechts 8 minuten 
jouw SLAAP-DNA® in kaart en laten we je ervaren wat 
10 jaar goed en gezond slapen voor jou kan betekenen.

Boek jouw slaaptest
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Morgana Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord
085-773 11 61

Morgana Breda
Kruisvoort 34
085-773 11 61

Morgana Hendrik-Ido-Ambacht
Veersedijk 89
078-681 34 47

Morgana Oldenzaal
Enschedesestraat 86
0541-513 344

Morgana Waddinxveen
Dorpstraat 38
0182-618 090

Morgana Arnhem
Venlosingel 21-1
026-442 51 08

Morgana Doetinchem
Doetinchemseweg 95
0314-392 058

Morgana Leek
Zernikelaan 6
085-773 11 61

Morgana Rotterdam
Watermanweg 209
085-773 11 61

Morgana Zwaagdijk-Oost
Zwaagdijk 227
0228-584 796

Morgana Asten
Floraplein 2
0493-693 321

Morgana Heemstede
Raadhuisstraat 15
023-547 04 64

Morgana Leiderdorp
Elisabethhof 22 (Unit 5)
085-773 11 61

Morgana Utrecht
Kaap de Goede Hooplaan 60
085-773 11 61

Morgana Veenendaal
Einsteinstraat 1
0318-510 479

Morgana Boxmeer
Steenstraat 144
0485-571 488

Morgana Heesch
‘t Dorp 64
0412-611 185

Morgana Meppel
Kosterweg 9 (Rogat)
0522-442 864

Altijd een Morgana winkel 
bij jou in de buurt
Kijk op onze website voor actuele openingstijden

Scan de QR-code om direct naar 
onze winkelpagina te gaan

www.morgana.nl/winkels
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Wat is jouw SLAAP-DNA®?


