boxspring ELAN

VAN
€3.498 VOOR

MET

€2.998

€500
JUBILEUM

VOORDEEL!
Ter gelegenheid van het 5 jarig jubileum introduceert perzona de ELAN collectie.
Een collectie waarbij, zoals je van perzona mag verwachten, persoonlijke ondersteuning en
kwaliteit centraal staan! De bedden zijn bovendien door de 500 euro jubileum korting extra
voordelig. Er is al een ELAN bed vanaf 3.498 euro!

perzona.nl

Boxspring ELAN

Perzona bewijst eens temeer dat functionaliteit, comfort en kwaliteit
verenigd kunnen worden in een uniek eigentijds Slim-Line design.
De kort geveerde boxspring is slank van vorm en wordt gedragen door
4 elegante stalen perzona poten, verbonden door een middenpoot
waardoor het bed lijkt te zweven.
De perfecte basis
Ieder matras heeft natuurlijk een goede basis nodig om helemaal tot zijn recht
te komen. De perzona ELAN boxsprings zijn speciaal ontwikkeld om de perzona
matrassen te ondersteunen en geven de matrassen een nog beter ligcomfort.
De boxsprings zijn gebouwd op een duurzaam metalen frame, waarop een
5 zone minipocket wordt gemonteerd. Verder is de stoffering afgewerkt met
een ventilerende antislip. De verstelbare uitvoeringen worden aangestuurd
door zeer betrouwbare Duitse stralingsarme motoren.
De specificaties
• MDF opbouw plaat
• 5 zone minipocket
• 7 zone multipocket L&P verenpakket in de matras kern
• Afhankelijk van de uitvoering 4 standaard of 10 en
14 persoonlijk instelbare en verwisselbare tubes
• Afhankelijk van uitvoering een Standaard 3F gel infused visco topper van
ca. 6 cm in een hoes met tencel vezel, of een Deluxe topper van ca. 10 cm
met 4cm 3F gel infused visco verlijmd met 2 cm HR55 koudschuim in een
hoes met tencel vezel voor extra verkoeling en rondom 3D band voor een
optimale vochtafvoer.
• Achterwand hoofdbord vlak, met lijn of capiton uitgevoerd
• Perzona potenset in zwart, chroom of koper
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Perzona boxspring ELAN prijzen*
Standaard
vlak
80/90x200
€1.824
80/90x210
€1.924
160/180x200
€3.498
160/180x210
€3.698
Meerprijzen
Chroom/koper
Deluxe topper
Lijn/Capiton

€100
€200
€100

VOORDEEL!

verstelbaar**
€2.424
€2.524
€4.498
€4.698

Individual 10
vlak
€2.074
€2.174
€3.998
€4.198

inbegrepen
inbegrepen
inbegrepen

verstelbaar**
€2.674
€2.774
€4.998
€5.198

Individual 14
vlak
€2.324
€2.424
€4.498
€4.698

verstelbaar**
€2.924
€3.024
€5.498
€5.698

inbegrepen
inbegrepen
inbegrepen

*Setprijzen exclusief €500 jubileumvoordeel.
**Standaard geleverd met luxe draadloze RF afstandbediening, uitstapverlichting en bluetooth connectiviteit t.b.v. app-bediening.
Verstelbare boxsprings worden standaard uitgevoerd met een 2-persoons topper met split. Indien een andere uitvoering gewenst wordt
a.u.b. expliciet aangeven.
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