
 

Glamrock 
 

• Bed Milou  
Bekleding: Adore Darkgrey 
Afmeting bed: 180 x 200 cm 
Prijs in deze uitvoering vlakke bodem: €2803,- (inclusief voetbord à €371,-) 
Prijs in deze uitvoering elektrische bodem: €3746,- (inclusief voetbord à €371,-) 
Dekenkist in deze uitvoering: €543,- 
Bedbank in deze uitvoering: €429,- 
 
Boxspring Milou met vlakke bodem is o.a. leverbaar in de volgende standaard 
uitvoeringen: 
 
Boxspring Milou met vlakke bodem   (90 x 200 cm) vanaf: €1599,- 
Boxspring Milou met vlakke bodem (100 x 200 cm) vanaf: €1619,- 
Boxspring Milou met vlakke bodem (120 x 200 cm) vanaf: €1979,- 
Boxspring Milou met vlakke bodem (140 x 200 cm) vanaf: €1999,- 
Boxspring Milou met vlakke bodem (160 x 200 cm) vanaf: €2059,- 
Boxspring Milou met vlakke bodem (180 x 200 cm) vanaf: €2089,- 
Boxspring Milou met vlakke bodem (200 x 200 cm) vanaf: €2299,- 
*Prijzen zijn inclusief hoofdbord, exclusief voetbord 
 
Boxspring Milou met vlakke bodem wordt standaard geleverd met: 

• Hoofdbord 

• Box 400 pocketveren 

• 7 zone matras H2/H3, 500 pocketveren 

• Topper basic koudschuim 
 



Boxspring Milou met elektrische bodem is o.a. leverbaar in de volgende standaard 
uitvoeringen: 
 
Boxspring Milou met elektrische bodem   (90 x 200 cm) vanaf: €2059,- 
Boxspring Milou met elektrische bodem (100 x 200 cm) vanaf: €2089,- 
Boxspring Milou met elektrische bodem (140 x 200 cm) vanaf: €2899,- 
Boxspring Milou met elektrische bodem (160 x 200 cm) vanaf: €2989,- 
Boxspring Milou met elektrische bodem (180 x 200 cm) vanaf: €3039,- 
Boxspring Milou met elektrische bodem (200 x 200 cm) vanaf: €3219,- 
*Prijzen zijn inclusief hoofdbord, exclusief voetbord 
 
Boxspring Milou 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 Milou (140 x 50 x 50 cm) vanaf €359,- 

• Dekenkist Milou (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 Landro Mix 22 
Prijs in deze uitvoering: €3134,- 
Afmeting: 450 cm x 350 cm 
Extra info: Minimale afmeting is 160 x 90 cm en maximale breedte is 395 cm 
 

• Kleur verf: Off black van Farrow & Ball 

• Bed textiel Kala 240 x 220 cm, kleur Olive ,van Claudi, € 289,00 

• Sierkussens op het bed van Claudi 

• Plaid van Claudi, € 69,00 

• Cup Hanglampen  glas 21 cm, € 62,95 

• Picture Glass Royal Headdress Profile 150x100cm, € 329,00 

• Side table BOCOV antiek brons-zwart L, € 239,00 

• Bottle glass brown M, € 31,50 

• Bottle glas brown S, € 23,95 

• Hand soap minty moments, € 8,95  

• Shampoo parfum, € 7,95 

• Glazen opberg doosje S , € 9,95 

• Glazen opberg doosje M, € 14,95 



• Vaas 56 cm hoog Keira, gklas bruin, € 74,95 

• Takken Silk-Ka 

• Spiegel Ø70 cm ESPEJO smoke glas, € 49,95 

• Poef Escabel 40 in Adore drak grey, € 119,00 

• Gordijn Loft79 – 6939 – kleur 018: €55,95 p/m1 

• Trow Craft off white 125 x150 € 54,95 
 
 

  
 

 


