
nordisk 

sov 
skandinavisk 
med revor.*

Slaap doet leven

(*) Scandinavisch Slapen met Revor



Voor die gezellige

winteravonden.

#OCHTENdRITUEEL 

“mijn 
ochtendritueel? 
Genieten van de 
metamorfoses 
in mijn tuin, 
seizoen 
na seizoen!”

Slaap doet leven.



God søvn, herliG liv.
in scandinavië maken details het verschil. 
het is dan ook geen wonder dat het scandinavisch slaapsysteem synoniem 
staat voor eindeloos comfort, ongekende ergonomie en feilloze afwerking 
 
nordisk van revor werd ontwikkeld in samenwerking met een team 
collega’s uit het noorden. niet enkel de looks zijn authentiek, maar ook het 
slaapcomfort zelf grenst aan de perfectie. God søvn, herlig liv; zalig slapen, 
heerlijk leven...

NORDISK bOxSpRINg 

met SteVIge matRaS

en cOmfORtabele tOppeR

erbovenop

Slaap doet leven.

nordisk
vanaf ¤ 2.537
(inclusief hoofdbord,
matras en topper)



Slaap doet leven.

nordisk: SCaNdINavISCH, COmfORT, ESTHETISCH, ERgONOmISCH

De NORDISK matRaS en

de bOxSpRINg vormen

één mooie slaapunit!



Slaap doet leven.

lees je graag een boek of kijk je graag nog wat tv voor 
het slapengaan? dan is de elektrobox 33 de juiste keuze! 
eén druk op de knop en jouw bed staat in de gewenste stand.

hoU Je hooFd 
erBiJ!
 
uw nordisk-bedset kan afgewerkt worden met een hoofdbord 
volgens uw eigen smaak. zo kan u kiezen uit het uitgebreide 
gamma van revor-hoofdborden.

Go eleCTriC! 
 
het nordisk slaapsysteem kan eveneens gecombineerd 
worden met een elektrisch verstelbare boxspring.

Up & DOWN

Welk hOOfDbORD 

kies jij?

#NORdISk 

nordisk is een typisch 
‘Genieten’-bed. vanweGe 
het hoGe comfortGevoel 
wordt dit systeem niet 
zelden Gebruikt voor 
ontspanninG: ontbijten, 
lezen, televisie kijken of 
laptoppen…



Slaap doet leven.

liG Je lekker?
 
om de ideale skandinavische slaapervaring te bekomen, 
ontwikkelde Revor een specifiek matrassengamma voor 
het nordisk-slaapsysteem. elke nordisk-matras wordt bekleed 
in dezelfde stof als uw box en hoofdbord, of dit nu stof, lederlook 
of echt leder is. zo bekomt u één mooie slaapunit.  
 
revor biedt u een uitgebreid gamma nordisk-matrassen aan, 
elk met een royale dikte van 22cm. 

het nordisk matrassengamma bevat:

1.   nordisk Classic / support 
deze matras bevat een kern van 280 pocketveren/m2 met 
een afdeklaag in hr koudschuim erbovenop. 
ligt u graag iets steviger? kies dan voor de nordisk support.

2.  nordisk Classic / support plus 
met zijn kern van 500 pocketveren/m2 met een afdeklaag in hr 
koudschuim vormt deze matras zich nog meer naar uw lichaam. 
voor die stevigere ondersteuning, kan u voor de nordisk support 
plus kiezen.

3. nordisk rX / rX latex 
matras met interactieve pocketveren kern en visco-afdeklaag, 
voor dat heerlijk ‘nest’gevoel. de kleine veren tussen de gewone 
pocketveren in de interactieve kern zorgen voor een heerlijk 
‘soft’ gevoel maar bieden toch een zeer goede en progressieve 
ondersteuning. kortom het summum onder de veren! 

de nordisk rX is ook verkrijgbaar met een latex-afdeklaag.



royal. 
de aBsolUTe Topper.
topper royal is verkrijgbaar in 2 verschillende kernen.  
beiden even uniek als revolutionair: talalay of embrace.  
deze materialen zitten in een binnenhoes die vervaardigd 
wordt uit biowol en katoen. deze topper bezorgt u ongetwijfeld 
de meest unieke ligervaring ooit!

1. Talalay 
bij de talalay-kern wordt de latex door stikstof bevroren om zo een zeer open 
celstructuur te bekomen. deze open celstructuur bevordert de veerkracht en 
ventilatie van de latex en garandeert u zo het perfecte bedklimaat en comfort. 
bovendien is talalay een stuk koeler en heeft een langere levensduur dan de 
traditionele latex-kern.

2. Embrace 
embrace verhoogt het superieure comfort van talalay door toevoeging van 
visco-elasticiteit, wat een nog betere drukverdeling en ondersteuning 
bewerkstelligt. daardoor neemt deze kern volledig de vorm van uw lichaam aan. 
embrace is uniek omdat het alle karakteristieken bezit van visco-elastisch schuim 
gecombineerd met de ventilerende en duurzame eigenschappen van 
de talalay-kern.

Top. Topper. BesT.
 
het superieur comfortgevoel van het nordisk-slaapsysteem 
wordt vooral verkregen door de bovenste afdeklaag. 
deze ‘topper’ is een dunnere, zachtere matras, bovenop de 
eigenlijke matras, die zorgt voor het beste ligcomfort in jaren. 
 
speciaal voor dit slaapsysteem werden 4 toppers geselecteerd 
die beantwoorden aan de allerhoogste comforteisen. 
volledig handgemaakt. 
 

1. Topper Classic 
topper van 7 cm dik in hr, 100% latex of visco naturalis. 
de afneembare dubbeldoekhoes is wasbaar op 60°c.

2. Topper scandi 
topper van 12 cm dik in natuurlatex of visco naturalis. 
de afneembare ecodown hoes is wasbaar op 60°c. 
super comfort met hoog nestgehalte. 

3. Topper nordisk  
topper van 7 cm dik in latex of visco naturalis. de met de hand 
genopte hoes wordt rondom bekleed in dezelfde stof als uw 
boxspring en matras.

4. Topper royal  
topper van 11 cm dik in talalay of embrace. 
de dubbeldoekhoes werd prohealth behandeld.
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tOppeR ROYal

met talalaY

of embRace

Slaap doet leven.



#SLaaPTIP 

zorG voor een 
GelijkmatiGe 
comfortabele 
temperatuur in 
de slaapkamer. 
 
niet te warm, 
niet te koud. de 
ideale temperatuur 
bevindt zich tussen 
de 15 en 18 Graden.

Slaap doet leven



www.revor.be

ontdek ook deze bedsets:

Slaap doet leven

CiTyBox Uk

veGas JUles waBBes


