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#OCHTENdRITUEEL 

“Mijn 
ochtendritueel? 
Gordijnen en 
vensters openen,  
diep adeMhalen 
en Genieten van 
de rijzende 
zon!”

Slaap doet leven

STRALENDE DAG!
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Breakfast 
at tiffany’s?
het uk bed van revor is méér dan slapen. het is 
een ware beleving. een ervaring zoals Mrs. smith 
ze werkelijk beleeft. de luxueuze  boxspring, 
afgedekt met een uiterst fraaie pocketverenmatras, 
maakt dit bed tot het neusje van de zalm. 
 
Geen wonder dus dat je ‘s morgens het liefst 
gewoon in bed wil ontbijten, hoe aantrekkelijk 
de alternatieven ook mogen zijn...

Met de hand gemaakte

UK boxSpRiNG 

en luxueus qUEEN

hoofDboRD

uk
vanaf ¤ 3.082
(inclusief hoofdbord  
en matras)
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uk: HaNdmadE, gRaCIEUS, STEvIg, ENgLISH

De thermisch geharde

Low hEiGhT pocKETvEREN 

in de UK box zorgen

voor een opTiMALE

oNDERSTEUNiNG!
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king
stevig, no-nonsense hoofd-
bord, perfect afgewerkt 
met rechte hoeken.
dikte: 11cm
hoogte: 130 cm

uk elektro
lees je graag een boek of kijk je graag nog wat tv voor 
het slapengaan? dan is uk elektrobox de juiste keuze! 
eén druk op de knop en jouw bed staat in de gewenste stand.
 
net zoals bij de vaste versie zorgen de low height pocketveren 
voor een optimale ondersteuning. zowel de vaste als de 
elektrische versie hebben zo dezelfde look!

queen
hoofdbord met afgeronde 
hoeken en luxueuze bies.
dikte: 11cm
hoogte: 130 cm

Hou Je HoofD 
erBiJ! 
 
uk wordt geleverd met het hoofdbord van uw keuze. 
2 luxueuze modellen, alle staand.

go eleCtriC! 
 
de uk-box kan ook in elektrisch verstelbare versie 
verkregen worden.

#Uk 

het hoGe coMfortGevoel 
en de Gracieuze afwerkinG 
doen Meteen denken aan 
het enGelse savoir-
vivre van de Queen. de 
vorMGevinG beantwoordt 
dan weer perfect aan 
het Moderne londen 
van kate. 

Up & DowN

MET LUxE

biES



HanDmaDe, kate!
 
de uk-bedset getuigt van de grootste zorg voor product en klant. 
de met De HanD gemaakte Box en matras zijn zo 
zorgvuldig en warm afgewerkt, dat het nauwelijks te vatten 
valt hoe innovatief de binnenkant wel is.

 
de low height pocketveren van de uk Box zorgen voor de 
stevigheid die nodig is om de luxueuze matras optimaal te laten 
werken. ze ontlasten de druk en werken elk afzonderlijk in de diepte. 
deze pocketveren worden door revor bedding in het bijzonder 
gebruikt voor deze uk boxspring.  

de uk poCketverenmatras is een met de hand genopte 
matras, afgewerkt met exclusieve belgische damast. 
de thermisch geharde pocketveren werken op een unieke wijze, 
onafhankelijk van elkaar, waardoor ze perfect aansluiten op elk punt 
van uw lichaam, ongeacht uw lichaamslengte of -gewicht. 

de uk matrassen worden binnenin afgewerkt met een afdeklaag in 
natuurlatex en tussenlagen in katoen en paardenhaar.
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uk
met de hand 
genopte hoes, 
afgewerkt met
exclusieve 
belgische damast.

uk zip
met afneembare
hoes, wasbaar 
op 40°c.

uk DeCo
met gestoffeerde hoes, 
in dezelfde stof als 
uw boxspring en 
hoofdbord,
te combineren 
met de topper royal.

royaal liggevoel. 
 
Revor ontwikkelde voor u 4 UK-matrassen, elk met hun specifieke 
kenmerken en verkrijgbaar in 3 afwerkingen, om elk van u dat 
royale comfortgevoel te kunnen garanderen:

(*) multilayer pocketverenkern: 3 lagen pocketveren gestapeld boven elkaar voor een extreem hoog 
comfortgevoel: de bovenste en onderste laag zorgen voor het ‘soft touch’-gevoel. Terwijl de grotere veren 
in het midden voor extra ondersteuning zorgen. De puntelasticiteit en individuele ondersteuning van deze 
matraskern is daardoor ongezien.

afdeklaag in natuurlatex: drukverdelende laag boven de kern om de belasting van het lichaam perfect op 
te vangen.

tussenlaag in katoen en paardenhaar: extra tussenlaag voor een verbluffende ventilatie en vochtregulatie, 

dankzij de vochtafdrijvende eigenschappen van paardenhaar en het absorptievermogen van katoen. 
 

Hoogte kern (2pers) afDeklaag tussenlaag Comfort afwerking

uk 750 20cm
750

pocketveren
natuurlatex - S/m/F/XF

genopt/damast/
deco

uk 1500 20cm
1500

pocketveren
natuurlatex

katoen + 
paardenhaar

S/m/F
genopt/damast/

deco

uk 1600 26cm
1600

pocketveren
natuurlatex

katoen + 
paardenhaar

S/m/F genopt/damast

uk 2400 26cm
2400

multilayer*
natuurlatex

katoen + 
paardenhaar

S/m/F genopt/damast

3 afwerkingen:

4 versies:



#SLaaPTIP 

een beker warMe 
Melk of een andere, 
niet opwekkende 
warMe drank. 
 
klinkt oubolliG, 
Maar het werkt echt. 
koffie en andere 
cafeïnehoudende 
dranken zijn 
uiteraard uit den 
boze.
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hoofDboRD MET

GEAccENTUEERDE biES.



www.revor.be

ontdek ook deze bedsets:
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CityBox

vegas Jules waBBes

norDisk


