
Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
manier! Elke levering wordt met zorg getransporteerd, netjes verpakt in een dubbele plastic folie en koudschuim ter bescherming van alle hoeken en kanten. 
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Model:   EXCLUSIVE   MATTHIAS 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Model:   EXCLUSIVE   ALEXANDER 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 
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Model:   EXCLUSIVE   EMME 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
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Model:   EXCLUSIVE   BENT 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
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Model:   EXCLUSIVE   PAULIEN 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
manier! Elke levering wordt met zorg getransporteerd, netjes verpakt in een dubbele plastic folie en koudschuim ter bescherming van alle hoeken en kanten. 

www.2sleep.be 

Exclusive collectie 

 

 

 

Model:   EXCLUSIVE   FERRE 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
manier! Elke levering wordt met zorg getransporteerd, netjes verpakt in een dubbele plastic folie en koudschuim ter bescherming van alle hoeken en kanten. 
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Model:   EXCLUSIVE   LENTHE 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
manier! Elke levering wordt met zorg getransporteerd, netjes verpakt in een dubbele plastic folie en koudschuim ter bescherming van alle hoeken en kanten. 
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Model:   EXCLUSIVE   SENNE 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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Onze boxsprings hebben extra voordelen die u met het blote oog niet kan zien. De binnenafwerking is van een echt vurenhouten kader. Deze staan over 

50jaar nog kaarsrecht, zelfs op 4poten.  De Duitse fabrikant beschikt over alle certificaten voor het vervaardigen van alle producten op een duurzame 
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Model:   EXCLUSIVE   VINCE 

 

Geveerde boxspring 

 2x BONELL geveerde boxsprings  van 23cm hoog. 

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

 Standaard levering met luxe chromen poten. 

 Afwerking naar keuze volgens het stoffenboek. 

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

 Dit set wordt bij u thuis geleverd én geplaatst voor de ronde prijs van € 900. 

 Wij beschikken over alle certificaten voor duurzaam en ecologische productie! 

 Deze Duitse kwaliteit geeft u de zekerheid van een topkwaliteit waarvan u jarenlang kan genieten! 

 Extra lange modellen 210cm en 220cm hebben een meerprijs van +15% en +30% 
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