Good morning, 		
let’s make
		today count.
kies je stijl

B Bright

Hoe beter je slaapt, hoe
gelukkiger, gezonder en
productiever je bent.
Bij Beter Bed geloven we
dat iedereen beter kan
slapen. Jij dus ook.
Iedereen is anders, iedereen slaapt anders.
Daarom zoek je een bed dat precies bij jou
past. Beter Bed geeft je persoonlijk advies,
met aandacht voor jouw specifieke wensen.
Hiervoor putten wij uit onze jarenlange
kennis en ervaringen, maar maken we
ook gebruik van de laatste technologieën

Jouw droombed is voor jou gemaakt.
Met precies dát comfort dat zorgt voor je beste
nachtrust. Maar jouw bed is meer. Véél meer.

op slaapgebied met onze Beter Slapen
Scan en Beter Slapen ID. We helpen je
zo altijd de beste keuze te maken uit ons
uitgebreide en innovatieve aanbod van
bedden, boxsprings, matrassen, kussens,
beddengoed en meer.

Belangrijk dus dat jouw bed niet alleen in de nacht bij je past. Ook overdag is je bed, jouw bed. Dat perfect
past bij je stijl en zorgt voor die sfeervolle slaapkamer. Waarin je écht thuiskomt, steeds weer. Daarom

Als dé slaapspecialist van Nederland

creëer je met de Bed & Boxspring collectie van B Bright altijd jouw bed. De collectie is helemaal van nu

geven wij je de hoogwaardige slaap die jij

en samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Aan alles is gedacht: van duurzame stoffen en on-trend

verdient. Dat is waar wij elke dag ons bed

designs tot actuele trendkleuren en stijlvolle pootjes. Combineer eindeloos tót het past, bij jou.
Be happy, B Bright, Be you.

voor uitkomen. Zodat jij elke dag weer
uitgerust en energiek wakker wordt.

Mix, match en leef je stijl!

Shine
your style.
Maak het eigen

Beter slapen, beter leven.

B Bright

Boxspring Ruby

Opbergbox Citrine

Stof Cape Pale 200, pootje Wing goud 18 cm

Stof Regain Hazel 96, pootje Wave zwart 12 cm
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Because every
stone tells a story.

Boxspring Emerald

Boxspring Opal

Stof Hopper Navy 49,
pootje Wing titanium 18 cm

Stof State Ecru 102,
pootje Glamour zwart 12 cm

Boxspring Quartz

Boxspring Ruby

Stof Now or Never rPES 03,
pootje Wave zwart 18 cm

Stof Cape Pale 200,
pootje Wing goud 18 cm

Boxspring Jade

Opbergboxspring Pearl

Stof Hopper Anthracite 67,
pootje Wave titanium 12 cm

Stof Cape Hunter 156,
pootje dop zwart 2 cm

Opbergbox Citrine

Opbergbed Diamond

Stof Regain Hazel 96,
pootje Wave zwart 12 cm

Stof Bull Camel 09,
pootje Hudson zwart 12 cm

Zo eigen, zo waardevol.
Met de prachtigste vormen en kleuren vertellen edelstenen jou een voor een hun unieke verhaal. En geven
ze je precies wat je nodig hebt. Kracht, energie of rust bijvoorbeeld.
Geen wonder dat alle B Bright hoofdborden zijn vernoemd naar edelstenen. Er is er namelijk altijd een die
precies bij jou past. Ontdek ze allemaal en vind jouw hoofdbord. Die ene, die als geen ander jouw verhaal
vertelt in de slaapkamer. What’s your story?

B Bright

Bed Sapphire

Bed Zircon

Stof Seven Denim 153,
pootje Glamour zwart 12 cm

Stof Cape Light Grey 60,
pootje Glamour zwart 12 cm
4

Edelsteen rozenkwarts brengt een
harmoniserende en rustgevende sfeer
in iedere ruimte.

Slow down
			 calm down
And don’t worry.
Boxspring Quartz. Create your own calm.
Toe aan meer rust? Deze B Bright boxspring met hoofdbord Quartz creëert rust in je slaapkamer, lijf én
geest. Hoofdbord Quartz is met zijn zachte en ronde vormen subtiel aanwezig. Precies goed. Met de zachte
teddystof maak je van jouw Quartz de meest aaibare én on-trend boxspring ooit. Extra fijn: deze stof wordt
gemaakt van gerecyclede petflessen. En dat is weer goed voor je gemoedsrust. Mix en match jouw Quartz
met je favoriete slaapsysteem, stofsoort, -kleur, pootjes én nachtkastje.
Nóg meer rust in je slaapkamer?
Kies voor beddengoed in dezelfde tinten. Rustig, maar zeker niet saai. En wat dacht je van planten: het
groen kalmeert je geest en verhoogt de vochtigheidsgraad. Niet verkeerd toch?

Boxspring Quartz mini pocket boxspring, hoofdbord Quartz, Now or Never rPES 03, pootje Wave zwart 18 cm
Nachtkast rond open, stof Now or Never rPES 03, pootje Wave zwart 18 cm

B Bright
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Shine bright
like a diamond.
Bed Sapphire. Relax. Refresh. Recharge.
Drukke dag gehad? Dit B Bright bed met hoofdbord Sapphire is
alles wat jij nodig hebt om je lichaam én geest weer helemaal op
te laden. Het speelse hoofdbord met lijnen voelt zo zacht als een
echt kussen: heerlijk om tegenaan te zitten. Dit model heeft een
rijke velours stof, maar voor jouw eigen droombed mix en match
je hoofdbord Sapphire met een slaapsysteem, stofsoort, -kleur
en pootjes naar keuze.

Opbergbed Diamond. Rise and sparkle.
Hij pakt álle shine in de slaapkamer, maar dat niet alleen. Dankzij de
combinatie van hoofdbord Diamond met het B Bright opbergbed blijft de
ruimte ook netjes opgeruimd en dat slaapt nóg beter. Hoofdbord Diamond
heeft een gestikt ruitpatroon dat zorgt voor een klassieke touch. Goed om
te weten: het microleder van dit model is een samengestelde stof met een
onderlaag van gerecyclede ledervezels en een bovenlaag van polyester.
Opbergbed Diamond opbergbed, hoofdbord Diamond, stof Bull Camel 09, pootje Hudson zwart 12 cm

Met een slaapsysteem, stofsoort, -kleur en pootjes naar keuze, mix en
match je jouw Diamond compleet.

B Bright
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Find your
magic, grow
your dreams.

Opbergboxspring Pearl. Everything will fall into place.
Maak van ieder bed hét statement piece van je slaapkamer met hoofdbord Pearl. Krachtige vormen en een
mix van klassiek met nieuw trekken alle aandacht naar hem toe. Wat dit model extra bijzonder maakt? De
combinatie met de B Bright opbergboxsping, want dat betekent héél veel slim weggewerkte opbergruimte
onder het slaapgedeelte. Zo blijft je slaapkamer opgeruimd en rustig. Natuurlijk combineer je jouw Pearl
met een slaapsysteem, stofsoort, -kleur en pootjes die precies bij jouw stijl passen.
Je bed nóg meer uitstraling geven?
Met twee dekbedden en lekker veel kussens krijgt je bed al snel die fancy hoteluitstraling. Creëer eenheid
door de kleuren te matchen met de rest van de slaapkamer en de dekbedovertrekken.
Opbergboxspring Pearl opbergboxspring, hoofdbord Pearl, stof Cape Hunter 156, pootje dop zwart 2 cm (standaard,

Edelsteen parel geeft je focus en helpt je om geconcentreerd te blijven.

enkel onder de opbergboxspring) | Nachtkast vierkant met 1 lade, stof Cape Hunter 156, pootje Wave zwart 18 cm

B Bright
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We are so
good together.

Boxspring Emerald. All you need is good energy.
Minder is meer met deze B Bright boxspring met hoofdbord
Emerald. Perfect voor rust en ruimte in je slaapkamer. Hoofdbord
Emerald heeft een tijdloos, strak design en laat zien dat simpel
zeker niet saai hoeft te zijn. De wat grover geweven stof Hopper
van dit model heeft een lichte structuur. Liever een ander slaapsysteem en een andere stofsoort, -kleur of pootjes? Mix en
match erop los en vind jouw ideale combinatie.

Opbergbox Citrine. Atmosphere is everything.
Iedere slaapkamer verandert in een knusse en huiselijke setting met
hoofdbord Citrine. Een echte sfeermaker dus. Het geknoopte hoofdbord zorgt
voor een warm karakter en creëert een plek waar iedereen zich thuis voelt.
Deze fijne sfeer behouden? Kies net als bij dit model voor een combinatie met
een opbergbox. Zo ruim je alle los slingerende spullen steeds weer netjes
op. De warme, hazelnootkleurige stof is gemaakt van 100% gerecyclede
Opbergbox Citrine opbergbox, hoofdbord Citrine, stof Regain Hazel 96, pootje Wave zwart 12 cm | Nachtkast vierkant met 1 lade,
stof Regain Hazel 96, pootje Wave zwart 12 cm

B Bright

petflessen. Liever een andere stofsoort, -kleur of slaapsysteem? Kan gewoon.
Mix, match en stel je eigen Citrine droombed samen.
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State Ecru 102

Cape Pale 200

Hopper Cognac 28

Cape Natural 01

Hopper Copper 126

Python Cognac 28

Cape Light grey 60
Hopper Khaki 51

Python Hunter 156

State Taupe 12
Cape Zinc 167
Hopper Grey 65
Python Liver 10

State Anthracite 67

State Espresso 123

State Onyx 169

Cape Taupe 12

Hopper Liver 10

Python Brown 15

Cape Niagara 158

Hopper Anthracite 67

Cape Hunter 156

Hopper Navy 49

Python Espresso 123

Cape Charcoal 79

Hopper Black 61

Python Anthracite 67

Jouw droombed is pas af met een stof die jij uitkiest. In
je eigen kleur of kleuren. Met maar liefst 57 verschillende
stoffen vind je altijd de juiste combinatie. Maak het dus
vooral eigen. De B Bright stoffen gaan lang mee dankzij
hun kwalitatieve en slijtvaste eigenschappen.

Seven Ocre 23

Seven Copper 126
Regain Ocre 23
Seven Forest 162

Seven Emerald 184

Make it yours.
		 Make it happen!

Bull Camel 09

Stofgroep 1.

Regain Hazel 96

Kies altijd goed met een van de drie verschillende stoffen uit stofgroep 1. De stoffen hebben alle drie een
unieke, eigen uitstraling. Voor welke ga jij? Kies uit een iets grover geweven stof met stof Hopper (8 kleuren),

Seven Denim 153
Regain Blush 92

Now or Never rPES 01

Bull Liver 10

stof State (5 kleuren).

Seven Cappuccino 11
Seven Ivory 101

een juist wat vlakkere stof, zonder al te diepe stiksels met stof Cape (8 kleuren) of ga voor glad kunstleer met

Stofgroep 2.

Regain Naturel 01

Bull Forest 162

Wil je gaan voor een rijkere look? Kies dan voor een van de drie verschillende stoffen uit stofgroep 2.
Wordt het een luxe en zachte velours stof met stof Seven (12 kleuren), een lederlook stof met een nét wat

Seven Grey 65
Regain Light grey 60

rijkere uitstraling met stof Python (6 kleuren) of ga je voor een zeer grove en rijke stof gemaakt van 100%

Now or Never rPES 03

gerecyclede petflessen met stof Regain (8 kleuren).

Seven Hunter 156

Bull Dark brown 18

Stofgroep 3.

Regain Eucalyptus 193

Stofgroep 3 bestaat uit twee verschillende stoffen. De duurzame, aaibare teddystof Now or Never (4 kleuren)

Seven Anthracite 67

die voor 100% gemaakt is van gerecyclede petflessen en het luxe, duurzame microleder Bull (6 kleuren). Dit is

Now or Never rPES 83
Seven Onyx 169

Regain Hunter 156

Seven Dark blue 48

Regain Dark grey 68

Bull Anthracite 67

Now or Never rPES 92

Bull Onyx 169

een samengesteld product met een onderlaag van gerecyclede ledervezels en een bovenlaag van polyester.
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Kies jouw stijl.

Stel in 6 stappen jouw droombed samen.

Kies jouw comfort.

Be happy, B Bright, Be you

Be happy, B Bright, Be you

Stel in 6 stappen jouw droombed samen.

Shine
your style.
B Bright

B Bright

Stel jouw droombed
zelf samen.
1.

Kies jouw
slaapsysteem

2.

Kies jouw
hoofdbord

3.

Kies jouw
stofsoort en
-kleur

Bed Kies zelf voor los(se)
bedbodem(s) en matras(sen).

Emerald

4.

Kies jouw
(top)matras

5.

Kies jouw
pootjes

6.

Opbergboxspring 40 cm hoog

Mini pocket boxspring 16 cm hoog

Opbergbox 28 cm hoog

Pocket boxspring 25 cm hoog

Opbergbed 35 cm hoog

Boxspring Optimaal comfort dankzij
geveerde boxen in combinatie met matras

Citrine

State

Bonell boxspring 20 cm hoog

Pearl

Cape

Quartz

Hopper

Opbergslaapsysteem Met opbergruimte
onder het slaapgedeelte

Zircon

Diamond

Python

Jade

Opal

Seven

Stofgroep 1

Ruby

Regain

Sapphire

Now or Never

Stofgroep 2

Bull

Stofgroep 3

Silver Pocket Deluxe matras

B Bright Poly matras

B Bright HR matras

B Bright HR topmatras

Hoogte: ca. 22 cm
Afdeklaag: veerkrachtig
HR-koudschuim
Kern: ca. 300 pocketveren per m2
Comfortzones: 7

Hoogte: ca. 20 cm
Afdeklaag: hoogwaardig
comfortschuim
Kern: ca. 300 pocketveren per m2
Comfortzones: 7
Matrashoes: 2-zijdig met antislip
en 3D ventilatie

Hoogte: ca. 20 cm
Afdeklaag: veerkrachtig HRkoudschuim
Kern: ca. 500 veren per m2
Comfortzones: 7
Matrashoes: 2-zijdig met antislip
en 3D ventilatie

Hoogte: ca. 7 cm
Kern: Hoogwaardig HRkoudschuim
Matrashoes: antibacterieel
en antiallergisch

Conico

Glamour

Glamour

Hudson

Hudson

Inossi

Quadro

Quadro

Wave

Wave

Wing

Wing

RVS
5 cm

Titanium, zwart
12 cm

Titanium, zwart, goud,
koper | 18 cm

Titanium
12 en 18 cm

zwart
12 en 18 cm

RVS
5 en 12 cm

Zilver RVS
5 en 12 cm

Zwart
5 en 12 cm

Titanium
12 en 18 cm

Zwart
12 en 18 cm

Titanium, zwart
12 cm

Titanium, zwart, goud,
koper | 18 cm

Kies in jouw stofsoort en -kleur en
combineer met je
favoriete pootjes.

Kies jouw
accessoires

Zilver
Titanium
Mat zwart

Hocker

Hocker
deluxe

Rond
open

Vierkant
open

Rond
1 lade

Vierkant
1 lade

Uitstapverlichting

Champagne goud

Good night,
		now it’s
time to rest.
kies je comfort

B Bright

		 Comfort
is everything.
Maak het eigen

Jouw dag? Never a dull moment! Wat er ook
gebeurt op die dag, het begint allemaal met
jouw nacht. Want hoe beter jij slaapt, hoe meer
jij uit diezelfde dag kunt halen.
Beter slapen betekent voor iedereen iets anders. Met de Bed & Boxspring collectie van B Bright slaap
je daarom precies op jouw manier. Hoe? Door eindeloos te combineren met comfort, tót het past. Bij je
lichaam, bij jou. Het ruime assortiment bestaat uit boxsprings, bedden, opbergboxen en -bedden en (top)
matrassen. Met allemaal hun eigen comfort. Welke combinatie is jouw droombed?
Mix, match en slaap lekker!

Boxspring Opal
Bonell boxspring, hoofdbord Opal, stof State

B Bright

Ecru 102, pootje Glamour zwart 12 cm
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SLAAPSYSTEEM BED

There’s no
place like bed.

Bed
Goed slapen, betekent slapen op jouw manier. Stel jij graag volledig je eigen comfort samen? Een bed is voor jou het
ideale slaapsysteem. Een bed is een bedframe zonder bedbodems en matrassen. Deze kies je daarom nog geheel
naar eigen wens uit ons uitgebreide assortiment. Ga je voor nieuwe elektrische bedbodems met nieuwe matrassen of
combineer je jouw nieuwe B Bright bed met je huidige matrassen en bedbodems? Alles kan.

Beter Slapen ID. Ontdek jouw beste matras.
Op zoek naar een nieuw matras? Onze Beter Slapen ID helpt je daarbij.
Met deze nieuwste technologie op slaapgebied meet je precies, snel
én simpel welk matras het best bij jou past.
Hoe werkt de Beter Slapen ID?
De Beter Slapen ID bestaat uit een matras dat met vier sensoren
nauwkeurig je lichaam meet. Op basis van jouw lichaamskenmerken
ontstaat een persoonlijk slaapprofiel, je Beter Slapen ID. Dit Beter
Slapen ID is gekoppeld aan ons uitgebreide matrassenassortiment.
Samen met de kennis en ervaring van onze slaapadviseur kunnen wij
je zo het beste, onafhankelijk advies geven. Jouw slaap, jouw matras.
Benieuwd naar jouw Beter Slapen ID? Kijk
op beterbed.nl/beter-slapen-id waar je
de Beter Slapen ID bij jou in de buurt kunt
vinden.

B Bright
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SLAAPSYSTEEM BOXSPRING

It’s simple, you
complete me

Wil jij genieten van optimaal comfort en extra
ondersteuning? Met een boxspring geniet je van een
compleet slaapsysteem met veren in de boxen én de
matrassen. Dubbel comfort dus. Als laatste comfortlaag
maak je met een topmatras je boxspring compleet.
Voor jouw B Bright boxspring kies je uit drie verschillende boxprings: een bonell boxspring, een pocket
boxspring of een mini pocket boxspring. Gun jij jezelf extra comfort? De pocket box en pocket box mini
boxsprings zijn ook verkrijgbaar in een elektrisch verstelbare uitvoering.
Bonell boxspring 20 cm hoog
Een bonell boxspring bestaat uit 148 veren per m2 die allemaal met elkaar verbonden zijn. Dankzij hun
structuur bieden ze goede ventilatie. De vorm van de vering zorgt voor meer tegendruk op de punten waar
je lichaam meer druk uitoefent. Het voordeel? Zo blijft het totale oppervlakte beter in evenwicht. De bonell
boxspring heeft 1 comfortzone die zorgt voor extra ondersteuning aan je heupen.
Mini pocket boxspring 16 cm hoog
Een mini pocket boxspring bestaat uit pocketveren die allemaal apart verpakt zitten in pockets (zakjes).
Omdat de pocketveren niet met elkaar verbonden zijn, vangt elke pocketveer afzonderlijk van elkaar druk
op. Zo geniet jij van optimale ondersteuning. Ook zorgen de aparte pockets voor uitstekende ventilatie. De
mini pocketveren zijn lager. Daardoor ziet de boxspring er slanker uit. De mini pocket boxspring heeft 269
veren per m2 en 1 comfortzone die zorgt voor extra ondersteuning aan je heupen. (Ook verkrijgbaar in een
elektrisch verstelbare uitvoering.)
Pocket boxspring 25 cm hoog
Een pocket boxspring heeft 290 veren per m2 en 7 comfortzones die zorgen voor afzonderlijke ondersteuning
aan je hoofd, nek, schouders, heupen en taille. Hierdoor biedt de pocket boxspring nagenoeg dezelfde
eigenschappen als de mini pocket boxspring. Toch is er een verschil. De pocketveren zijn hoger, waardoor ze

Bonell boxspring 20 cm hoog, stof Hopper Navy 49, pootje Wing titanium 18 cm | Pocket boxspring 25 cm hoog, stof Cape

een nóg betere ondersteuning bieden. (Ook verkrijgbaar in een elektrisch verstelbare uitvoering.)

Pale 200, pootje Wing goud 18 cm | Mini pocket boxspring 16 cm hoog, stof Now or Never rPES 03, pootje Wave zwart 18 cm

B Bright
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OPBERGSLAAPSYSTEEM

Clean your
space, clear
your mind.

Kies je voor een slaapsysteem met opbergruimte onder het
slaapgedeelte? Ideaal voor een opgeruimde slaapkamer.
Maar wat betekent dit voor je comfort? Doordat je voor jouw
B Bright opbergslaapsysteem kunt kiezen uit 3 varianten,
vind je altijd het comfort dat het best bij jou past.
Opbergbed 35 cm hoog
De basisondersteuning van het opbergbed bestaat uit een bedframe waarbij je nog los kiest voor een
eigen bedbodem. Heb jij schuine wanden op je slaapkamer? Geen probleem: het opbergbed open je aan het
voeteneind in plaats van aan de zijkanten. Aan alles is gedacht.
Opbergbox 28 cm hoog
Met een opbergbox geniet je als basisondersteuning van een box met verende latten. Hierdoor is de box
slanker, terwijl je niets aan opbergruimte inlevert.
Opbergboxspring 40 cm hoog
Bij de opbergboxspring kies je voor een basisondersteuning van een boxspring met een pocketbox met
240 pocketveren per m2 en 7 comfortzones. Dit betekent dat je geniet van hetzelfde comfort als de boxspring
zonder opbergruimte.
Opbergbed Diamond, stof Bull Camel 09, pootje Hudson zwart 12 cm | Opbergbox Citrine, stof Regain Hazel 96,
pootje Wave zwart 12 cm | Opbergboxspring Pearl, stof Cape Hunter 156, pootje dop zwart 2 cm

B Bright

Goed om te weten: alle opbergslaapsystemen hebben een gasveer, waardoor openen en sluiten voor
iedereen gemakkelijk gaat. Ook zorgt deze voor een lange levensduur.
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			 Relax.
Take it easy.
Genieten van nog meer comfort en gemak? Met een
elektrisch verstelbare bodem stel je je boxspring bij het
hoofd- en voeteneind precies in jouw gewenste lig- of
zithouding in.
Fijn voor die gezellige zondagochtendontbijtjes, het lezen van je boek of het verlichten van je
vermoeide benen bijvoorbeeld. Wat jouw reden ook is, met één druk op de knop lig of zit jij in de
perfecte positie. Geruisloos en geleidelijk. Dankzij een krachtige motor van 6500 Newton ben je
verzekerd van een lange levenduur.
Draadloze afstandsbediening
Boxspring Jade, pocket boxspring elektrisch verstelbaar, hoofdbord Jade, stof Hopper Anthracite 67, pootje Wave titanium 12 cm
Boxspring Quartz, mini pocket boxspring elektrisch verstelbaar, hoofdbord Quartz, stof Now or Never rPES 03, pootje Wave zwart 18 cm

B Bright

De draadloze afstandsbediening werkt simpel en heeft ingebouwde ledverlichting. Handig voor in het
donker. Je bergt hem op in een houder aan de zijkant van de boxspring.
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Silver Pocket Deluxe matras
Geniet van goede ondersteuning en uitstekende ventilatie met dit
witte (niet gestoffeerde) matras. Dit is te danken aan een kern van
ca. 300 pocketveren per m2 en een afdeklaag van veerkrachtig
HR-koudschuim. Een ideaal matras wanneer je het snel warm
hebt in bed. De dikkere afdeklaag is bij dit matras ook direct de
comfortlaag, waardoor een topmatras niet meer nodig is.
Het veerkrachtige HR-koudschuim zorgt ervoor dat je gemakkelijk
kunt omdraaien en de 7 comfortzones bieden aangepaste
ondersteuning aan je hoofd, nek, schouders, heupen en taille.
Hoogte: ca. 22 cm | Hardheid: extra

B Bright Poly matras
Geef je lichaam iedere nacht precies de juiste ondersteuning
met dit gestoffeerde B Bright Poly matras dankzij de kern van
ca. 300 pocketveren per m2 en een afdeklaag van hoogwaardig
comfortschuim. De 7 comfortzones bieden aangepaste
ondersteuning aan je hoofd, nek, schouders, heupen en taille.
Heb jij snel last van allergieën? De afdeklaag van comfortschuim
is synthetisch en daardoor antiallergisch. Goed om te weten: Dit
is een extra fijn matras als je het ’s nachts snel koud hebt. Het
materiaal ventileert namelijk minder goed, waardoor het warmte
beter vasthoudt.
Hoogte: ca. 20 cm | Hardheid: standaard of extra

B Bright HR matras

Me and you.
The perfect
						 match.
Jouw droombed is niet compleet zonder een goed, bij
jou passend matras. En omdat dat voor iedereen anders
is, kies je uit drie verschillende matrassen: het witte
Silver Pocket Deluxe matras of de gestoffeerde B Bright
matrassen Poly en HR. In combinatie met jouw slaapsysteem, lichaam en wensen, maak je zo de perfecte
combinatie voor jouw beste nachtrust.

Wil jij genieten van extra comfort en ondersteuning? Kies voor dit
gestoffeerde B Bright HR matras. De kern met maar liefst ca. 500
pocketveren per m2 verdeelt je gewicht nog beter over het matras.
De 7 comfortzones bieden aangepaste ondersteuning aan je

B Bright HR topmatras

hoofd, nek, schouders, heupen en taille.

Bovenop je gestoffeerde matras komt als laatste nog de comfortlaag: het topmatras. Dankzij het
koudschuim van de B Bright HR topmatras kun je rekenen op veerkrachtige en stevige ondersteuning,

Heb jij het snel warm in bed? De veerkrachtige HR-koudschuim

waarbij het topmatras zich gemakkelijk aan je lichaam aanpast. De uitstekende ventilatie van het

afdeklaag zorgt samen met de pocketveren voor uitstekende

koudschuim zorgt voor een fris slaapklimaat. Goed om te weten: met een topmatras verleng je de

ventilatie. Daarnaast zorgt HR-koudschuim voor minder

levensduur van je matras(sen).

kuilvorming en een langere levensduur.
Is jouw boxspring of bed verstelbaar? Kies dan voor het B Bright HR topmatras met split. Dankzij een
Hoogte: ca. 20 cm | Hardheid: standaard, extra of extra stevig

B Bright

inkeping in het midden kunnen beide bedhelften gewoon los van elkaar bewegen.
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Je staat er niet altijd bij stil, maar ook je dekbed, hoofdkussen en molton hebben veel invloed op je nachtrust. Zo
bepaalt alleen je dekbed al voor 80% je slaaptemperatuur.
Kies daarom ook voor je beddengoed voor persoonlijk
comfort en maak je slaapbeleving compleet.

Jouw
stijl.

Jouw
comfort.

Dekbed
Heb je het snel warm of koud in bed? Last van allergieën? Dekbedden bestaan uit verschillende materialen
met ieder hun unieke eigenschappen. Ook zijn er speciale zomerdekbedden, winterdekbedden en
dekbedden die je het hele jaar door kunt gebruiken. Ontdek in ons ruime assortiment welk dekbed het best
bij jou past en ervaar het verschil.
Hoofdkussen
Een goed hoofdkussen geeft voldoende steun aan je hoofd en nek en voorkomt of vermindert klachten als
hoofd- en nekpijn. Ben jij een zijslaper, rugslaper of buikslaper? Belangrijk, want dit bepaalt samen met je
lichaamsbouw, de hardheid van je matras én je slaapwensen welk hoofdkussen het best bij jou past.
Molton
Genieten van een nog fijner slaapklimaat en tegelijkertijd je matras beschermen? Een molton absorbeert,
ventileert en biedt goede isolatie voor een prettige en stabiele slaaptemperatuur, en zorgt er zo ook voor
dat je matras langer meegaat. Overbodig? Zeker niet. We verliezen namelijk per nacht wel een kwart tot
een halve liter vocht. Onze moltons zijn licht geruwd en voelen hierdoor extra zacht onder je hoeslaken.
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