JOUW PERSOONLIJKE BEDTEST
(Slechts 3 minuten van je tijd om 8 uur beter te slapen ...)
JA

NEEN

1. Is je bedbodem (ressort/lattenbodem/boxspring) ouder dan 10 jaar?

0

0

2. Zie je of voel je soms mankementen aan je bedbodem ?

0

0

3. Heb jij of je partner soms nood aan verzorging in bed ?

0

0

4. Is je matras ouder dan 10 jaar ?

0

0

5. Zie je kringen of vlekken op je matras ?

0

0

6. Heb je moeite om je matras regelmatig te draaien ?

0

0

7. Is je hoofdkussen ouder dan 5 jaar ?

0

0

8. Heb jij of je partner soms de indruk dat je hoofdkussen te dik of te dun is ?

0

0

9. Zie je vlekken of kringen op de hoofdkussen ?

0

0

10. Gebruik je synthetisch materiaal (lakens/dekbed/dekens/slopen) ?

0

0

11. Heb jij of je partner last van (overdadig) nachtelijk zweten ?

0

0

12. Heb jij of je partner behoefte aan een dutje tijdens de dag ?

0

0

13. Heb je (regelmatig) moeite om `s avonds in slaap te raken ?

0

0

14. Zie je er soms tegenop om te gaan slapen ?

0

0

15. Slaap je (regelmatig) minder dan 6 uur per nacht ?

0

0

Heb je dikwijls ´ja´ geantwoord, dan is het verstandig om daar iets aan te doen!
Levensduur en slijtage van je bed hebben een slechte invloed op je lig- en slaapkwaliteit. Met de huidige grote kortingen
op onze hoogwaardige artikelen is het nu het uitgesproken moment om je materiaal voor langere tijd te vernieuwen.
Tenslotte verdient elke leeftijd een zalige en gezonde slaap!
Wil je eerst nog een gratis advies en/of analyse van je huidige materiaal ?
Dan maken we graag een vrijblijvende afspraak bij je thuis of bij ons in de slaapstudio.
Wil je een bestelling plaatsen?
En gebruik maken van de huidige grote kortingen, dan kan dat momenteel ook telefonisch!
BVBA Confortplan

03/248 09 37

info@confortplan.be

www.confortplan.be

ADVIES AAN HUIS
Persoonlijk advies op maat aan huis ontvangen?
Zeker voor uw slaap is dat belangrijk. Daarom komen wij nu
graag vrijblijvend bij U thuis voor een persoonlijk
adviesgesprek, waar we:

- naar uw wensen luisteren
- U op maat adviseren
- U verschillende mogelijkheden voorleggen

Uw 8 voordelen ...
Gratis analyse huidig materiaal
Geen verplaatsing
Persoonlijke advies op uw maat
Vertrouwde omgeving
Gratis opmeting
Vrijblijvend bezoek
Mogelijk buiten de kantooruren
Gratis nuttige attentie
Misschien twijfelt U over bepaalde materialen of weet
U niet welke combinaties mogelijk zijn?
Soms is een kleine aanpassing voldoende voor
een grote impact.
Maak daarom gerust die afspraak voor dat
gratis slaapadvies bij U thuis en bel
03/248 09 37 of 0477/581 151 (Nancy)

Uiteraard volgen wij nauwgezet de huidige ontwikkelingen. Vanzelfsprekend nemen
we dan ook de nodige (hygiëne)maatregelen en volgen de adviezen op om
verspreiding en/of besmetting te voorkomen.

