Slaap doet leven

DESIGN BOX

DESIGN IS MINE!

#OCHTENDRITUEEL

“MIJN
OCHTENDRITUEEL?
NA HET ONTBIJT,
MEZELF OPLADEN
VOOR EEN NIEUWE
CREATIEVE WERKDAG!”

I see
great things
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DESIGN BOX
vanaf ¤ 4.092
(inclusief hoofdbord
en matras)

DESIGN IS MINE!
In een snel veranderende wereld staan creativiteit
en design centraal. Nieuwe technologieën. Nieuwe vormen.
En verbeterde ergonomie. Ook in slaapcomfort is dit het geval.
Met de ‘Design Box’ hertekende Revor de klassieke boxspring.
De slanke box, met zijn uniek onderstel, is een mooi staaltje
Belgisch design en wordt beslist het pronkstuk in jouw
slaapkamer. En dit zonder in te boeten aan ergonomie.

Boxspring met UNIEK DESIGN
in combinatie met
een FIJN en SLANK hoofdbord
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DESIGN BOX: SLANK, ELEGANT, IJZERSTERK & COMFORTABEL

De DESIGNMATRASSEN met
revolutionaire GELTECHNOLOGIE
geven jou een ONGEKEND COMFORT
en ONDERSTEUNING!
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GO ELECTRIC!
Ook van de Design box is er een ultra-slanke elektrisch
verstelbare versie verkrijgbaar.

UP & DOWN

Net als bij de vaste versie zorgen de low height pocketveren
voor een optimale ondersteuning. Zowel de vaste als
de elektrische versie hebben dezelfde look.

HOU JE HOOFD
ERBIJ!
De Design Box is te verkrijgen met het zwevende Design
hoofdbord.

#DESIGN BOX

DANKZIJ INNOVATIE EN
CREATIVITEIT GAAN DESIGN
EN COMFORT HAND IN HAND.
WORD ELKE MORGEN
WAKKER IN EEN
INSPIRERENDE OMGEVING!

FIJN & SLANK
hoofdbord!

Dikte : 5cm
Hoogte : 90cm
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Altijd handig
zo’n
LEESLAMPJE!

DROOM GERUST
VERDER…
Een boxspring met een uniek design. Slank van vorm en met
twee elegante, stalen benen. De combinatie met een fijn zwevend
hoofdbord maakt het plaatje af.
Om het verbluffende design van deze boxspring niet in de weg te
staan, werd er geen matrasrem voorzien. Met de anti-slip blijft jouw
matras gewoon altijd op zijn plaats. In welke stand ook…
Het interieur van de Design Box bestaat uit low height pocketveren,
dé ideale drager voor vrijwel elke Revor matras. De twee speciaal
ontwikkelde Design matrassen sluiten ergonomisch perfect aan op
de Design Box. Deze matrassen, met de nieuwste geltechnologie
binnenin, voelen vanaf de eerste aanraking ook heel comfortabel aan.
Als optie kan je kiezen voor een bijpassende design nachttafel of
de bijpassende LED verlichting.

Slaap doet leven

MATRASDESIGN.
Beide Design matrassen zijn voorzien van de nieuwste geltechnologie.
Ze bevatten volgende kernlagen :
- HIGH PERFORMANCE FOAM: geprofileerd schuim met
9 comfortzones biedt een kwalitatieve ondersteuning
- REVOLUTIONAIRE GELPULSE: gelpulse-latex met een ongekende
veerkracht en puntelasticiteit
- AMERICAN FLOATING FOAM: modern traagschuim voor een
superieur comfortgevoel

U kan kiezen voor 2 afwerkingen van deze matrassen :
1. Matras Design Classic 21cm

De matras heeft een unieke hybride look, een hoes die voor 50%
bestaat uit dubbeldoek en voor 50% uit dezelfde boxspringstof als jouw
boxspring. De met een dubbele zadelsteek afgewerkte hoeken, tonen
bovendien aan dat Revor aandacht besteedt aan het kleinste detail.
2. Matras Design Pillowtop 25cm

Boxspringstof omhult de kern van High Performance Foam. De
pillowtop met de Gelpulse en American Floating Foam zit vast aan
de kern met een ultra ventilerend doek. U hoeft enkel de topper te
bedekken met een hoeslaken, waardoor de knappe design matras
zichtbaar blijft.

PILLOWTOP
met Gelpulse
en American
Floating Foam

#SLAAPTIP

ONTSPANNING IS DE
BESTE SLAAPPIL.
ONTSPAN JE ALVORENS
NAAR BED TE GAAN;
EEN WARM BAD OF
EEN BOEK LEZEN
VOOR HET SLAPEN
DOET WONDEREN.

Slaap doet leven.

It’s gonna
be a nice day!
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Ontdek ook deze bedsets:

CITYBOX

NORDISK

VEGAS

WWW.REVOR.BE

UK

JULES WABBES

