
Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   OPAAL 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord is 110cm hoog en 10cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   AMERIL 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord is 110cm hoog en 15cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   BALLAS 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het hoofdbord, voorzien van 2 kussens die aan elkaar vastzitten, is 110cm hoog en 18cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   ASOPUS 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte gecapitonneerde hoofdbord is 115cm hoog en 13cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   BANDIT 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord met biezen is 115cm hoog en 13cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   CHIQUE 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord met 2 rijen gestoffeerde knopen is 115cm hoog en 13cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   DIAMANT 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het hoofdbord, voorzien van 2 kussens los van elkaar, is 110cm hoog en 18cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   JADE 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het hoofdbord: een recht model met bolle rand is 115cm hoog en 20cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   KARANDO 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord met inkepingen is 115cm hoog en 15cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   TOPAAS 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte gecapitonneerde hoofdbord met knopen is 125cm hoog en 15cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1800. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   ONYX 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord is 110cm hoog en 10cm dik. 

 Het rechte voetbord is 65cm hoog en 10cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1850. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   SMARAGD 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het rechte hoofdbord is 110cm hoog en 15cm dik. 

 Het rechte voetbord is 65cm hoog en 15cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1850. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Tencel is de merknaam van de vezel lyocell. De stof is gemaakt van hout, in de meeste gevallen van Eucalyptusbomen. De stof is stug als het nat is, maar 

wordt zacht, comfortabel, sterk en soepel als het opdroogt. Semi-synthetische materialen zoals deze hebben een natuurlijke bron, maar hebben een process 

nodig om het om te zetten naar een vezel welke gebruikt kan worden voor kleding. Andere semi-synthetische stoffen zoals lycocell zijn bijvoorbeeld rayon 
(viscose) en modal, maar Tencel wordt veel duurzamer geproduceerd.  
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Model:   EXCLUSIVE  PREMIUM   KORAAL 

 

Complete boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 28cm hoog. 

 Het hoofdbord, voorzien van 2 kussens die aan elkaar vastzitten, is 110cm hoog en 18cm dik. 

 Het rechte voetbord is 65cm hoog en 15cm dik. 

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 2x meegestoffeerde 5-zone pocketveer matras van ca. 20cm dik. 

 1x een XL NASA topper met een 1 naald gestepte hoes van TENCEL*  stof. 

 Bestelbaar in alle kleuren van het stoffenboek. 

 Verkrijgbaar in   140/160/180 x 200/210/220 cm. 

 Dit volledige set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 1850. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Ook verkrijgbaar in Gelfoam of Latex XL topper. 
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