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Item Omschrijving Openingsbod

1 Boxspring Barcelona vlak 140/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 70/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 70/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 140/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 140/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

375 €

2 Boxspring Barcelona vlak 140/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 70/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 70/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 140/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 140/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

375 €
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3 Boxspring Barcelona vlak 140/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 70/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 70/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 140/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 140/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

375 €

4 Boxspring Barcelona vlak 160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

400 €

5 Boxspring Barcelona vlak 160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm

400 €
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 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

6 Boxspring Barcelona vlak 160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 

400 €

7 Boxspring Barcelona vlak 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set

425 €
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 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

8 Boxspring Barcelona vlak 180/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

425 €

9 Boxspring Barcelona vlak 180/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

425 €
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 Fabrieksgarantie: 2 jaar

10 Boxspring Barcelona vlak 180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

450 €

11 Boxspring Barcelona vlak 180/210 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

450 €
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12 Boxspring Barcelona vlak 180/210 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

450 €

13 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

460 €

14 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm

460 €
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 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

15 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

460 €

16 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium

480 €
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 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

17 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 180/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

480 €

18 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 180/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief

480 €
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 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

19 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

500 €

20 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 180/210 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

500 €
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21 Boxspring Barcelona Deluxe vlak 180/210 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

500 €

22 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 160/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

560 €

23 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm

560 €
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 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 160/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

24 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 160/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

560 €

25 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium

580 €
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 Zeer luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

26 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 180/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

580 €

27 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 180/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief

580 €
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 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

28 Boxspring Barcelona Premium Deluxe vlak 180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/210 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

600 €

31 Geveerde Boxspring Modern vlak 160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x pocket geveerde bak met 5 comfortzones 80/200 cm
 op 27 cm
 hoog
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 173/113 cm
 Poten hout en rond 8 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 65 cm
 Kavel is nieuw

725 €
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32 Geveerde Boxspring Modern vlak 160/200 cm
 Kleur: Zand
 2 x pocket geveerde bak met 5 comfortzones 80/200 cm
 op 27 cm
 hoog
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 173/113 cm
 Poten hout en rond 8 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 65 cm
 Kavel is nieuw

725 €

34 Geveerde Boxspring Modern vlak 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x pocket geveerde bak met 5 comfortzones 90/200 cm
 op 27 cm
 hoog
 2 x meegestoffeerde pocketveer matras koudschuim 
afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 op +- 21 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Zeer luxe Hoofdbord 193/113 cm
 Poten hout en rond 8 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 65 cm
 Kavel is nieuw

775 €

35 Elektrische verstelbare boxspring Moon 160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 

825 €
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160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

36 Elektrische verstelbare boxspring Moon 160/200 cm
 Kleur: Zand
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

825 €

37 Elektrische verstelbare boxspring Moon 160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap

825 €
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 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

38 Elektrische verstelbare boxspring Moon 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 200/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

825 €

39 Elektrische verstelvare boxspring Moon 180/200 cm
 Kleur: Zand
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 200/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

825 €
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 Fabrieksgarantie: 2 jaar

40 Elektrische verstelvare boxspring Moon 180/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 200/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

825 €

41 Elektrische verstelbare boxspring Moon 180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 200/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

825 €
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42 Elektrische verstelbare boxspring Moon 180/210 cm
 Kleur: Zand
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 200/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

825 €

43 Elektrische verstelvare boxspring Moon 180/210 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2 x meegestoffeerde en geïntegreerde pocketveer matras 
koudschuim afdeklagen met 7 comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 200/110 cm
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 71 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

825 €

44 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 

1.275 €
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pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

45 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

46 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 

1.275 €
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comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

47 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

48 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
180/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm

1.275 €
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 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

49 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
180/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

50 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2

1.295 €
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Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

51 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
180/210 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €

52 Elektrische verstelbare boxspring Premium High End 
180/210 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 

1.295 €
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180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

53 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €

54 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm

1.275 €
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 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

55 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 160/200 cm
 Kleur: Zand
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

56 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap

1.275 €
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 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

57 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 180/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

58 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 180/200 cm
 Kleur: Zand
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief

1.275 €
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 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

59 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €

60 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 180/210 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €
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61 Elektrische verstelbare boxspring Imperial 180/210 cm
 Kleur: Zand
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €

62 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 160/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €
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63 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 160/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

64 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 80/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
160/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 180/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €
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65 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

66 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 180/200 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 30



67 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 180/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/200 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/200 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.275 €

68 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 180/210 cm
 Kleur: Grijs
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €
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69 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 180/210 cm
 Kleur: Antraciet
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €

70 Elektrische verstelbare boxspring Luxury 180/210 cm
 Kleur: Zwart
 2 x plint met motor en afstandsbediening 90/210 cm
 2x pocket geveerde beweegbare bak 2 x meegestoffeerde 
pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/210 cm
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x Hoogwaardige koudschuim topper 
180/210 met split in het hoofdgedeelte op +- 8 cm
 dik hardheid medium
 Luxe Hoofdbord 200/110 cm
 Matrasstoppers aan het voeteneind
 Poten kunstof en rond 12 stuks per set
 Extra hoge instap
 Totale lighoogte 73 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

1.295 €
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71 2x Fysio Pocket Gold 70/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

210 €

72 2x Fysio Pocket Gold 80/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

230 €

73 2x Fysio Pocket Gold 90/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

250 €
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 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

74 2x Fysio Pocket Gold 90/210 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

270 €

75 1x Fysio Pocket Gold 140/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

210 €

76 1x Fysio Pocket Gold 160/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems

230 €
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 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

77 1x Fysio Pocket Gold 180/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

250 €

78 2x Fysio Pocket Gold 70/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

210 €
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79 2x Fysio Pocket Gold 80/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

230 €

80 2x Fysio Pocket Gold 90/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

250 €

81 2x Fysio Pocket Gold 90/210 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

270 €
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 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

82 1x Fysio Pocket Gold 140/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

210 €

83 1x Fysio Pocket Gold 160/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

230 €

84 1x Fysio Pocket Gold 180/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems

250 €
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 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

85 2x Micro Pocket Carré  90/200 cm
 Micro pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 500 micro veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 24 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

365 €

86 2x Micro Pocket Carré  90/210 cm
 Micro pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 500 micro veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 24 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

390 €
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87 2x Fysio pocket gold Micro  80/200 cm
 Micro pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 500 micro veren per m2
 Medium hardheid
 Met 3d ventilatie
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 25 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

425 €

88 2x Fysio pocket gold Micro  90/200 cm
 Micro pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 500 micro veren per m2
 Medium hardheid
 Met 3d ventilatie
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 25 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

475 €

89 BULK 6x Fysio Pocket Gold 80/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

600 €
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 Fabrieksgarantie: 2 jaar
 

90 BULK 6x Fysio Pocket Gold 90/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

650 €

91 BULK 6x Fysio Pocket Gold 90/210 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

700 €

92 BULK 10x Fysio Pocket Gold 80/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging

950 €
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 Fabrieksgarantie: 2 jaar

93 BULK 10x Fysio Pocket Gold 90/200 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

1.050 €

94 BULK 10x Fysio Pocket Gold 90/210 cm
 Pocketveer matras met koudschuim afdeklagen
 7 comfortzones
 350 veren per m2
 Medium hardheid
 Geschikt voor verstelbare boxsprings of bodems
 Totale dikte +- 22 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

1.150 €

95 BULK 6 sets Boxspring Barcelona vlak 160/200 cm
 Kleur: Zwart
 2 x vaste bak 80/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 80/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 160/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 160/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm

2.250 €
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96 BULK 4 sets Boxspring Barcelona vlak 180/200 cm
 Kleur: Grijs
 2 x vaste bak 90/200 cm
 2 x pocketveer matras koudschuim afdeklagen met 7 
comfortzones 90/200 cm
 op +- 22 cm dik
 350 veren per m2
Hardheid medium 1 x koudschuim topper 180/200 op +- 6 
cm
 dik hardheid medium
 Hoofdbord 180/102 cm
 Poten hout en rond 12 stuks per set
 Totale lighoogte 58 cm
 Kavel is nieuw
 Foto's zijn louter indicatief
 U kunt de verschillende modellen, kleuren en stoffen 
komen bekijken tijdens onze bezichtiging
 Fabrieksgarantie: 2 jaar

1.550 €
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