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STEL JE EIGEN EASTBORN RUBY SAMEN!
BOXSPRINGSET RUBY

BOXSPRING RUBY

• Bedhoogte vaste en verstelbare boxspring i.c.m. 12 cm poten
(inclusief topdek) circa 63 cm
• Breedtematen 160 en180 cm
• Lengtematen 200, 210 en 220 cm

• Hoogte vaste en verstelbare boxspring circa 23 cm (excl. poten)
• Gezoneerde pocketvering in de boxspring
• Vlak of elektrisch verstelbare uitvoering
• 	D e verstelbare boxspring heeft een draadloze RF bediening
en is voorzien van antislip en een handbedieningslus

FABRICAAT

RUBY

de beste basis
MATRAS Q-2200 COLOUR

TOPDEKMATRASSEN

• Hoogte circa 21 cm
• Nagehard multizone pocketinterieur met aan beide zijden Foam
en een flexibele drukverdeler
• Hardheid matras verkrijgbaar in Soepel en Stevig
• Ook leverbaar als tweepersoonsmatras
• Tegen meerprijs ook leverbaar met Q-4200 Colour of Q-6200 Colour matrassen

Kies voor een extra toplaag met een luxueuze zachtheid.
Je kunt kiezen uit drie topdekmatrassen van circa 8 cm hoog:
• Comfortschuim
• Latex
• ViVid-foam
• Bij een verstelbare boxspringcombinatie ontvang je een splittopper

GESTOFFEERD MATRAS

TOPDEKMATRAS

HOOFDBORD RUBY

STOFFENCOLLECTIE

• Hoogte 110 cm of 95 cm
• Breedte maathoudend (breedte gelijk aan bestelmaat) of oversized
(aan beide kanten 10 cm breder dan bestelmaat)
• H oofdbord oversized heeft een meerprijs van € 100,-

Go

MAATHOUDEND

voor iedere slaapkamer

RF BEDIENING

ELEKTRISCHE BOXSPRING

VASTE OF VERSTELBARE BOXSPRINGSET
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Meerprijs:
• Stoffencollectie Eastborn Basis: € 200,• Stoffencollectie Eastborn Luxe: € 450,-

OVERSIZED

POTENCOLLECTIE

BASIS STAAL

BASIS RECHTHOEKIG

LUXE CONISCH

LUXE RETRO*

* Niet verkrijgbaar bij verstelbare boxspring.
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Basis collectie: • Staal zwart: 9, 12 of 15 cm (12 en 15 cm
ook met wiel met rem mogelijk)
• H out rechthoekig; eiken,
ebben zwart: 12 cm
Luxe collectie: • Conisch staal: 12 cm
• Conisch chroom of mat zwart: 15 cm
• Retro mat zwart of goud: 15 cm*

BOXSPRINGS VAN EIGEN BODEM

SLIMME SLAAPTECHNOLOGIE

Lekker slapen. Dat begint dichtbij huis. In Vroomshoop (Overijssel) om precies te zijn.
Daar vind je de fabriek van Eastborn. Sinds 1959 werken we er elke dag aan de perfecte
nachtrust. Dat doen we op z’n Nederlands. Zonder concessies te doen aan kwaliteit.
Voor onze boxsprings, bedden en matrassen gebruiken we dan ook alleen de allerbeste
materialen. En we testen steeds opnieuw of ze voldoen aan onze hoge eisen op het
gebied van comfort en duurzaamheid.

We combineren ambachtelijk vakwerk en vertrouwde kwaliteit met de moderne
technologie van nu. Van innovatieve veren die jouw lichaam perfect ondersteunen,
tot ultieme oplossingen die ervoor zorgen dat je bed fris blijft.
Het verschil? Dat zie je, dat voel, dat ervaar je.

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR EASTBORN.NL

Van 2.295,- voor 1.995.-*
* vaste boxspring 160/180 x 200 cm
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FABRICAAT

VERSTELBARE BOXSPRING
Met een elektrisch verstelbare Eastborn Ruby vind je moeiteloos de ideale houding om een boek
te lezen, tv te kijken of op bed te ontbijten. De afstandsbediening is draadloos en ook met een
splittopper blijft het mogelijk om beide boxsprings onafhankelijk van elkaar te verstellen. Deze
splittopper wordt standaard geleverd bij een verstelbare Eastborn Ruby boxspringcombinatie.

RUBY

Van 3.695.- voor 3.395.-*

De eerste lichtstralen kruipen langs de gordijnen. Je doet je ogen open en rekt je uit.
Heerlijk geslapen. Je hoofd is fris, je lichaam uitgerust en je zit vol energie. Laat de
dag maar komen. Jij kunt alles aan. Jouw geheim? De Eastborn Ruby.
Een boxspring die je lichaam perfect ondersteunt. Of je nu op je zij of op je rug slaapt.
Stabiel, met een uitstekende veerkracht en ultiem ligcomfort. En dat voor een zeer

BOXSPRING EASTBORN RUBY

ACTIEPRIJZEN

2 x Boxspring Eastborn Ruby Verstelbaar

Afmeting 160/180 x 200 cm

€ 3.345,-

Splittopper Eastborn Latex

€ 150,-

1 x Hoofdbord Ruby (95 of 110 cm, maathoudend)

Afmeting 160/180 x 210 cm

€ 3.595,-

Splittopper Eastborn Vivid-foam

€ 300,-

2 x Set poten hout rechthoekig of staal zwart

Afmeting 160/180 x 220 cm

€ 3.845,-

Luxe poten (o.b.v. een tweepersoons combinatie) € 100,-

MEERPRIJZEN

2 x Matras Q-2200 (soepel of stevig)

Hoofdbord Ruby Oversized (95 of 110 cm hoog)

€ 100,-

1 x Splittopper Eastborn Comfortschuim

Matras Q-4200 Colour

€ 290,-

Matras Q-6200 Colour

€ 590,-

Private light (in- en uitstapverlichting)

€ 85,-

Bedlampjes (per 2 stuks)

€ 159,-

Stofgroep Eastborn Basis

€ 200,-

Stofgroep Eastborn Luxe

€ 450,-

aantrekkelijke prijs. Daar krijg je toch energie van?
*Afmeting boxspring: 160/180 x 200 cm

VASTE BOXSPRING
De vaste Eastborn Ruby is lekker hoog. Dat ligt prettig en ziet er goed uit. Bovendien stap je met
zo’n hoge boxspring nog makkelijker in en uit bed. En natuurlijk ook niet onbelangrijk:
de vaste Ruby heeft een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Van 2.295.- voor 1.995.-*
BOXSPRING EASTBORN RUBY

ACTIEPRIJZEN

2 x Boxspring Eastborn Ruby Vast

Afmeting 160/180 x 200 cm

€ 1.995,-

Topdek Eastborn Latex

€ 150,-

1 x Hoofdbord Ruby (95 of 110 cm, maathoudend)

Afmeting 160/180 x 210 cm

€ 2.245,-

Topdek Eastborn Vivid-foam

€ 300,-

2 x Set poten hout rechthoekig of staal zwart

Afmeting 160/180 x 220 cm

€ 2.495,-

Luxe poten (o.b.v. een tweepersoons combinatie) € 100,-

MEERPRIJZEN

2 (of 1) x Matras Q-2200 Colour (Soepel of Stevig)

Hoofdbord Ruby Oversized (95 of 110 cm hoog)

€ 100,-

1 x Topdek Eastborn Comfortschuim

Matras Q-4200 Colour

€ 290,-

Matras Q-6200 Colour

€ 590,-

Private light (in- en uitstapverlichting)

€ 85,-

Bedlampjes (per 2 stuks)

€ 159,-

Stofgroep Eastborn Basis

€ 200,-

Stofgroep Eastborn Luxe

€ 450,-

Seamless hoes bij vaste box

€ 250,-

*Afmeting boxspring: 160/180 x 200 cm
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