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Goed en gezond slapen

Goed en gezond 
slapen vanaf

1464,75

Slaaptestweken
Wat is jouw SLAAP-DNA®?



Met de juiste slaaphouding kom je al een heel eind. Maar goede ondersteuning vanuit je bedbodem is daarbij ook erg 
belangrijk. De bedbodem geeft namelijk via het matras de ondersteuning door aan je lichaam. Het matras zorgt met 
name voor comfort. Je kunt, zonder de juiste bedbodem, niet de meest gezonde slaaphouding realiseren.

Elke ochtend fit en vitaal uit bed stappen en vol energie een nieuwe dag beginnen. Dat klinkt geweldig! Toch blijkt dit in 
de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Eén op de vijf Nederlanders heeft problemen met slapen. Zelfs als je voldoende 
uren per nacht slaapt, kan het zijn dat je niet uitgerust wakker wordt. 

Een veel voorkomende reden voor het niet uitgerust wakker worden is het liggen in de verkeerde slaaphouding. De 
slaaphoudingen die het meest gezond zijn, zijn de rug- en zijligging. Bij de correcte zijligging, ligt je schouder recht 
onder je lichaam met je armen gebogen voor je en je knieën ligt opgetrokken. Een gezonde slaaphouding betekent dat 
jouw rug- en nekwervels in een rechte lijn liggen en daardoor optimaal kunnen ontspannen en herstellen.

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

Haal jij alles uit je nachtrust?
Word elke dag fit en vitaal wakker

Geprofileerd slapen
Voor het realiseren van de meest gezonde slaaphouding heb je een slaapoplossing nodig die is afgestemd op jouw  
lichaamsprofiel. Met ons geprofileerde slaapsysteem kun je de bedbodem zo instellen dat deze zich aanpast aan jouw 
lichaamsprofiel. Wij noemen dat jouw SLAAP-DNA®. Door ruimte te maken in de bedbodem bij de schouder en heupen 
en juist ondersteuning te bieden bij de lende, zorgen we ervoor dat het matras voldoende kan wegzakken en nemen we 
actief de druk weg. Hierdoor komt je wervelkolom in de gewenste neutrale positie te staan, kan je lichaam optimaal 
ontspannen/herstellen en geniet je van een goede en gezonde nachtrust! Kortom de beste persoonlijke slaapoplossing.

Doe de gratis slaaptest en ontdek jouw persoonlijke voordeel
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. Doe de slaaptest en ontdek 
jouw persoonlijke voordeel

Boek de slaaptest 
op www.morgana.nl
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De nieuwe voorjaarscollectie is binnen!

Bij Morgana stellen wij jouw persoonlijke slaapoplossing samen aan de hand van 5 niveaus van ondersteuning (bedbodem). 
Dat is mogelijk bij zowel een lattenbodem als boxspring. Jouw SLAAP-DNA® bepaald welk niveau van ondersteuning je 
nodig hebt om goed en gezond te kunnen slapen. Dat brengen we in kaart met onze unieke slaaptest.

5 niveaus van persoonlijke ondersteuning Lichaamsprofiel doorvertaald in
7 Sync Support zones. 1
Lichaamsprofiel doorvertaald in 7 Sync 
Support zones. Met soepele schouderzone.2
Gemiddeld SLAAP-DNA® met extra 
schouder- en lende zone.3
Jouw SLAAP-DNA® doorvertaald over de 
gehele bodem in 3 hoogtes.4
Jouw SLAAP-DNA® doorvertaald over de 
gehele bodem in 4 hoogtes.5



Van 3714,- Voor

2785,50

Boxspring Bergen
Ondersteuningsniveau 2/5
Afmeting: 180 x 200 cm
Incl. koudschuim topper
Hoofdbord Bergen (Exclusief serie)

Profiel niet instelbaar.

Ondersteuningsniveau 2 | Lichaamsprofiel doorvertaald in 7 Sync 
Support zones. Met soepele schouderzone.
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Profiel niet instelbaar.

Ondersteuningsniveau 3 | Gemiddeld SLAAP-DNA® met 
extra schouder- en lende zone. NU

4243,00

Boxspring Lincoln
Ondersteuningsniveau 3/5

Afmeting: 180 x 200 cm
Hoofdbord Lincoln (Cat. A)

Wat is jouw SLAAP-DNA®? 
Een goede nachtrust is enorm 

belangrijk om je fit en vitaal te voelen. 
Om goed te kunnen slapen, heb je een 
slaapoplossing nodig die is afgestemd 

op jouw lichaamsprofiel. 

Met onze slaaptest brengen we in 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



NU

Los ledikant vanaf 989,00

4047,00

Ledikant Sandstad
Ondersteuningsniveau 5/5
Afmeting: 180 x 200 cm

Lattenbodem of Boxspring?
Wij krijgen vaak de vraag of er verschil zit in 
ondersteuning tussen een lattenbodem en 
boxspring? Het antwoord daarop is nee, 
beide geven de ondersteuning op dezelfde 
manier door. Een lattenbodem kan de onder-
steuning iets dwingender doorgeven, waardoor 
een boxspring vaker als comfortabeler wordt 
ervaren. Welke bedbodem bij jou past, hangt 
af van jouw eigen voorkeur. Onze slaapadviseurs 
in de winkel laten je graag het verschil ervaren 
in onze teststudio.

Pofiel instelbaar.

Ondersteuningsniveau 5 | Jouw SLAAP-DNA® doorvertaald over 
de gehele bodem in 4 hoogtes.

Maak een afspraak

Doe de 
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lijke voordeel

Bekijk al onze ledikanten en boxsprings 
op morgana.nl

Massief eiken of juist gestoffeerd?



Draai- en schuifdeurkasten 

• Maak optimaal gebruik van 
 de ruimte in jouw huis
• Deskundige adviseurs
• Hoogwaardige en 
 duurzame materialen
• Eén contactpersoon voor advies, 
 inmeten, ontwerp en montage

Upgrade je slaapcomfort
Ook een goede nachtrust tijdens warme nachten? 

Profiteer van onze verkoelende Upgrade Deals!

Nu
extra
voordeel
op een zomer 

dekbed

Nu 2 voor

30,-Climate control
beschermsloopje

Bijvoorbeeld:
Zomerdekbed Bodin 
vanaf 84,95 voor 59,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 mei 2021. Zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.


