
 
 
Luxury loft 
• Bed Diane  
Bekleding: Kiss Graphite (stofcategorie E) 
Afmeting bed: 180 x 200 cm  
Prijs in deze uitvoering vlakke bodem: €2869,- (inclusief voetbord à €378,-) 
Prijs in deze uitvoering elektrisch bodem: €3812,- (inclusief voetbord à €378,-) 
Dekenkist in deze uitvoering: €558,- 
Bedbank in deze uitvoering: €443,-. 
 
Boxspring Diane met vlakke bodem is o.a. leverbaar in de volgende standaard 
uitvoeringen: 
Boxspring Diane met vlakke bodem   (90 x 200 cm) vanaf: €1599,-  
Boxspring Diane met vlakke bodem (100 x 200 cm) vanaf: €1619,-  
Boxspring Diane met vlakke bodem (120 x 200 cm) vanaf: €1979,-  
Boxspring Diane met vlakke bodem (140 x 200 cm) vanaf: €1999,-  
Boxspring Diane met vlakke bodem (160 x 200 cm) vanaf: €2059,-  
Boxspring Diane met vlakke bodem (180 x 200 cm) vanaf: €2089,-  
Boxspring Diane met vlakke bodem (200 x 200 cm) vanaf: €2299,-  
(inclusief hoofdbord, exclusief voetbord) 
 
Boxspring Diane met vlakke bodem wordt standaard geleverd met: 
• Hoofdbord 
• Box 400 pocketveren 
• 7 zone matras H2/H3, 500 pocketveren 
• Topper basic koudschuim 
 
Boxspring Diane met elektrische bodem is o.a. leverbaar in de volgende standaard 
uitvoeringen: 



Boxspring Diane met elektrische bodem   (90 x 200 cm) vanaf: €2059,-  
Boxspring Diane met elektrische bodem (100 x 200 cm) vanaf: €2089,-  
Boxspring Diane met elektrische bodem (140 x 200 cm) vanaf: €2899,-  
Boxspring Diane met elektrische bodem (160 x 200 cm) vanaf: €2989,-  
Boxspring Diane met elektrische bodem (180 x 200 cm) vanaf: €3039,-  
Boxspring Diane met elektrische bodem (200 x 200 cm) vanaf: €3219,-  
(inclusief hoofdbord, exclusief voetbord) 
 
Boxspring Diane met elektrische bodem wordt standaard geleverd met: 
• Hoofdbord 
• Box 400 pocketveren en matrasbeugel 
• Elektrische box 6000 newton inclusief bedrade afstandsbediening 
• 7 zone matras H2/H3, 500 pocketveren 
• Topper basic koudschuim 
 
Overige mogelijkheden: 
• Bedbank Diane (140 x 50 x 50 cm) vanaf €359,- 
• Dekenkist Diane (140 x 50 x 50 cm) vanaf €469,- 
• Voetbord 
• Bedsprei 
• Sierkussens (40 x 40 cm en 40 x 80 cm) 
• H4 matras (extra stevig) 
• 1000 pocketveren matras 
• Topper of splittopper: Visco, Latex of Gel 
 
• Room108 maatwerktapijt Cassio kleur 24 

Prijs in deze uitvoering: €2298,- 
Afmeting: 270 x 460 cm 
Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm & Maximale breedte is 395 cm 
 
Bedtextiel Manawa 240 x220 cm in de kleur Petrol, € 219,00 
Bedspread Maia Stitched 140 x 280cm dark taupe, € 259,00 
Kandelaar 10 x 34 cm Sheva Mat zand, € 17,95 
Kandelaar 10 x 42 cm Sheva Mat zand, € 20,95 
Bijzetttafel set v 2, Mosquito metaal zwart, € 129,00 
Wandlamp 29,5 x 16 x 48 cm, Crane mat zwart, € 59,95 
Schaal geribbeld massief zwart hout, € 119,95  
Tafellamp Jaya, blauw, goud, € 18,95 
Windlicht Selime, glass, € 3,95 
Theelicht Monle donker, € 6,95 
Theelicht Keanu glass blauw, € 3,50 
Plaid Paisley 140 x 170 cm blue, € 76,95 
Hera Kamerscherm hout zwart, € 79,00 
Gordijnen ,Loft79 - 6939 – kleur 004: €55,95 p/m1 
Blauwe bloempotten Jesse Dark Grey, € 109,95 
Zuil Hartsville mat zwart, € 239,00 
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