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VICTORIA BED

VICTORIA

MATRAS VICTORIA + BOXSPRING PRESTIGE
MATRAS VICTORIA
TECHNOLOGIE
• Met de hand geneste veren in calicopockets
• Doorsnede springveer: 54 mm
• 1.638 springveren voor de afmeting 180 x 200

In combinatie met de Prestige boxspring en het Victoria hoofdbord

BEKLEDING
• Exclusieve natuurlijke vullingen: gelaagde Platinum
gecertificeerde Britse fleecewol en katoen, Brits
paardenhaar, mix van Platinum gecertificeerde
Britse fleecewol en katoen
• Beste kwaliteit tijk (Tijk-1007)
• Met de hand genopt met vilten kwastjes
RANDEN
• Bekleed met beschermende wol
• 2 rijen authentieke, met de hand uitgevoerde
“side-stitching”
• Horizontale handgrepen
• Luchtventilatie
• Diepte: 21 cm

Victoria is vernoemd naar de
gelijknamige Romeinse godin van
de overwinning.
Het Victoria bed is een onmiskenbare
overwinning, een combinatie van
een prachtig uiterlijk en comfort dat
u meeneemt naar een ervaring van
ultieme luxe.

BOXSPRING
PRESTIGE
CONSTRUCTIE
• Constructie van
met de hand geneste veren in pockets
• 1.212 springveren
voor de afmeting
180 x 200
• Stevig houten frame
BEKLEDING
• Kokosvezels, mix van Platinum gecertificeerde Britse fleecewol en katoen
• Beste kwaliteit katoenen/linnen tijk

Hoofdbord VICTORIA + poten

• Rechthoekig hoofdbord met brede horizontale panelen
• Hoogte: 70 cm
• Constructie die rust op de vloer met
bolt-through bevestigingen
• Beste kwaliteit katoenen/linnen tijk

HOUTEN POOT L1
Beschikbare hoogte: 13 cm
Beschikbare kleuren: naturel, mahonie-kleur, staal, ebbenhout

Adviesprijzen (incl. btw Central Europe)
Het exclusieve Victoria bed, dat beschikbaar is bij een select aantal handelaren op het Europese vasteland, combineert de nieuwe
Victoria matras en de Prestige boxspring met het Victoria hoofdbord voor een prachtig elegant, stijlvol en luxe design.
De Victoria matras wordt handgemaakt door ervaren vakmensen en biedt ultiem comfort op basis van een exclusieve constructie:
een laag met de hand geneste veren in calicopockets van het beste vanadiumstaal, omgeven door weelderige lagen 100% Platinum
gecertificeerde Britse fleecewol, katoen en Brits paardenhaar. Brits paardenhaar, dat via traditionele processen en sourcing van paarden
uit de heuvels en heidevelden van Noord-Engeland wordt verkregen, is een vezel met ongekende veerkracht die optimale luchtventilatie
garandeert. Zo krijgt vocht geen kans en wordt er de hele nacht lang maximaal comfort geboden.
Het verzamelen, wassen, sorteren, combineren en spinnen vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk en is een speciaal en uniek gebeuren.
De Victoria boxspring en het Victoria hoofdbord zijn beschikbaar in een exclusieve selectie van 10 stoffen in een mix van katoen en
linnen, met een gevarieerd kleurenpalet.
Het exclusieve Victoria bed garandeert ongeëvenaarde luxe en ultiem comfort voor een perfecte nachtrust. De juiste keuze voor
mensen die op zoek zijn naar het allerbeste in het leven.

MATRAS VICTORIA
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HOOFDBORD
VICTORIA
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De prijzen zijn inclusief een matras uit één stuk (Tijk-1007) en een lage boxspring van 25 cm (bekleed met Tijk-618).
De Victoria set (matras en boxspring) is beschikbaar met de inbegrepen L1-poten (13 cm).
De afneembare hoes van de boxspring die op de afbeeldingen is te zien, is niet inbegrepen.
Informatie over de algemene voorwaarden van deze promotieactie is verkrijgbaar bij de handelaar.

