
Skybox
Jouw gevoel van exclusiviteit

SETPRIJS

¤ 2.399,-
Inclusief box, hoofdbord,

poten en matras!
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Zwevend 
hoofdbord met 
elegante bies

Ergonomische boxspring 
met low height 

pocketveren

Stofkleur 
Monterey Cloud

Poot Delta
Wengé 20cm

Ontdek de revor 
configurator

Stel héél eenvoudig je eigen 
boxspring samen met onze online 
configurator op www.revor.be!
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De box heeft aan 
elke zijde een 

stijlvolle oversizing 
van 4cm

Hoofdbord steekt 12cm uit 
voor een oversized look

Elegant design

Optimale elegantie op poten
De skybox is een echte eyecatcher voor in je slaapkamer. Dankzij de 12cm hoge box 

straalt hij klasse en elegantie uit. Om het klassevolle concept af te werken wordt de 

Skybox ondersteund door elegante houten Delta pootjes.

De geïntegreerde 6cm hoge pocketveren zorgen voor een optimaal comfort. 

Combineer hem met je favoriete Revor matras voor de optimale slaap ervaring.
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Oversizing van 
4cm

Kies uit meer dan  
60 stof- en lederlook 
kleuren

Low height pocketveren

Pootjes verkrijgbaar 
in naturel en 
wengé

Zwevend hoofdbord 
van 90cm

Jouw creativiteit 
is je speelveld
Perfecte ondersteuning voor de 

nachtrust van je dromen? Dan zit je 

bij Skybox goed. Dankzij de talloze 

kleurenopties zit er ongetwijfeld 

iets bij dat volledig bij je past. 

Liever een lederlook met een lichter 

pootje? Bij Revor kan het allemaal! 

Deze veelzijdige boxspring is de 

toekomstige eye-catcher in jouw 

slaapkamer.
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Een kleurtje 
voor iedereen

Poot Delta
Wengé 20cm

Stof of lederlook...
Jij kiest!

Kleurkeuzestress

Kies op onze website
zonder moeite een 5-tal
kleuren, geef ze in via het
online formulier en wij sturen
echte tastbare stofstalen naar
jou toe. Slim toch?

Eén van stof 
of één van leer.
Een échte stofstaal in het natuurlijk 

daglicht van je kamer. Dat kiest natuurlijk 

gemakkelijker dan zomaar op papier. Bij 

onze officiële verdelers kan je al onze 

stofstalen ontdekken; dus laat je in volle 

overgave verleiden door de stofkwaliteit.

Kies uit meer dan 60 
stof- en lederlookkleuren
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Je hebt al 
een ergonomisch 

kussen vanaf

 68,-

Onze kussens zijn speciaal 
ontworpen voor elk type slaper

Maak je nachtrust 
compleet.

Minstens even belangrijk.
Laat je begeleiden door één van onze gespecialiseerde 

verdelers voor een ergonomisch hoofdkussen en een 

comfortabel dekbed.

Wat voor type slaper ben 

jij eigenlijk? Heb je het 

snel koud, of ontbloot 

je jezelf zodra je de 

remslaap bereikt? 

Het zorgvuldig 

kiezen van een 

hoofdkussen en dekbed 

is minstens even 

belangrijk als de keuze 

van je boxspring of 

matras. Naast een goede 

matras zorgen ook zij 

voor nét dat tikkeltje 

meer om jou een goede 

nachtrust te garanderen.

Ga naar revor.be en vind 

daar de dichtsbijzijnde 

verdeler. Zij maken 

je wegwijs in de 

slaapwereld en helpen 

je bij jouw keuze.

Ontdek jouw ‘perfect match’.

Ga naar www.revor.be en vind het kussen die perfect bij 
jou past. Of je nu liever op je zij, je rug of je buik slaapt! 
Raadpleeg online onze topadviezen voor een goede 
nachtrust op revor.be/zo-kies-je-het-juiste-hoofdkussen
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Personaliseer je eigen Skybox.

Weet je perfect wat je wil? Ook dan zit je bij Revor goed! Bij ons kan je je eigen bed 

samenstellen. Volledig naar jouw wensen en smaak. Personaliseer je aankoop en kies zelf welke 

elementen je met elkaar combineert, in de kleur die je wenst.

Kies je matras

Je boxspring Accessoires

Kies je pootjes

Kies je hoofdbord

Kies je kleur

Ontdek het volledige gamma matrassen online
op revor.be!

Skybox 12 vast
Hoogte van 12 cm, uitgerust met 6 cm low 
height pocketveren.
Breedte: 160 cm (2 x 80 cm)
               180 cm (2 x 90 cm)
Lengte: 200 of 210 cm

Comfort 750 Hybride
21 cm Pocketverenmatras 750 veren
7 ergonomische comfortzones
Beide afdeklagen van 3 cm Hybride
Afritsbare dubbeldoek hoes

Comfort 750 Latex of Visco
21 cm Pocketverenmatras 750 veren
7 ergonomische comfortzones
Beide afdeklagen van 3 cm Latex of Visco
Afritsbare dubbeldoek hoes

Relax 1500 Hybride
23 cm Pocketverenmatras 500 veren/m2
7 ergonomische comfortzones
Afdeklaag van 4 cm Hybride
Afritsbare dubbeldoek hoes

Relax 1500 Latex of Visco
23 cmPocketverenmatras 500 veren/m2
7 ergonomische comfortzones
Afdeklaag van 4 cm Latex of Visco
Afritsbare dubbeldoek hoes

Delta 20cm
Naturel

Delta 20cm
Wengé
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Vitello Moderno 
Rondo
Hoogte: 75 cm, 90 cm
Breedte: boxbreedte 
+20 cm

Leeslamp met USB
Per set van 2 stuks

OPTIE
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Hoofdbord steekt 2 keer 
6cm uit voor een 

oversized look

Kies uit meer 
dan 60 kleuren

Jouw Skybox.

Vanaf 2.399 euro heb je jouw eigen Skybox. Hieronder vind je de prijzen voor de 

mogelijke upgrades binnen het Skybox gamma. Ga voor een andere matras of kies een 

luxueuzere stof uit onze categorie 30 reeks.

* Inclusief hoofdbord en pootjes

Box + Matras* Stof cat. 10

Box 12 vast + Comfort 750 Hybride matras ¤ 2.399,-

Box 12 vast + Comfort 750 Latex/Visco matras ¤ 2.599,-

Box 12 vast + Relax 1500 hybride matras ¤ 2.699,-

Box 12 vast + Relax 1500 Latex/Visco matras ¤ 2.899,-

Leeslamp met USB OPTIE + ¤ 259,-

Stofkeuze

Stofcategorie 20 + ¤ 50,-

Stofcategorie 30 + ¤ 150,-

Box Stof cat. 10

Skybox ¤ 1.649,-

* Inclusief hoofdbord en pootjes

Box + matras 160 of 180 cm / 200 of 210 cm*
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Skybox is een product van REVOR BEDDING, Belgisch fabrikant van matrassen en 
bedbodems met als filosofie het duurzaam inzetten op een beter slaapcomfort 

en een gezondere ergonomie voor iedereen. #slaapdoetleven

Belgisch product.www.revor.be

Ontdek de revor configurator

Stel héél eenvoudig je eigen boxspring samen 
met onze online configurator op www.revor.be!

Stofkeuzestress?

Twijfel je nog welk kleurtje het best in jouw 
interieur past? Ga naar www.revor.be en bestel 
tot 5 gratis stalen!

Vind de matras op maat 
van jouw lichaam

Met onze online matraszoeker helpen we je de 
matras te vinden die past bij jouw lichaam en 
nachtrust. Je vindt hem op www.revor.be

#slaapdoetleven

REVOR BEDDING is member of 
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