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Belééf uw slaap.



Omdat slapen essentieel is voor onze levenskwaliteit, zet Revor 
Bedding alles in het werk om uw nachtrust te optimaliseren. 
Veertig jaar vakmanschap, continue product-ontwikkeling en het 
gebruik van hoogwaardige materialen liggen aan de basis van 
onze gezonde, kwalitatieve (Belgische) slaapoplossingen. U mag 
gerust weer dromen van een betere nachtrust. 
 
Revor Bedding biedt sinds jaar en dag slaapoplossingen die ook 
overdag het verschil maken. We letten niet enkel op de looks van onze 
bedden, maar meer dan wie ook op de ergonomische kwaliteiten ervan. 
We zijn er immers rotsvast van overtuigd dat uitgeslapen klanten nog 
steeds onze beste reclame zijn. 
 
In deze catalogus geven we u een impressie van ons aanbod.  
We hopen van harte dat u zich herkent in één of meerdere van onze 
producten. Het zou voor ons een eer zijn u ook ‘s nachts te mogen 
ondersteunen. 
 
Met energieke groeten, 
 
Jan Maes. 
 

Dromen mag
(weer).

Belééf uw slaap.
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Goed in bed.
Een slaapkamer is méér dan een plaats om te slapen. Het is evenzeer de plaats waar je rust 
vindt na alweer een drukke dag. Wat TV kijken. De krant doornemen. Lekker keuvelen. 
Om dan zachtjes in te dommelen en energie op te doen voor alweer een drukke dag. 
Elke dag opnieuw.

Je kiest daarom best voor een bed waar je je goed in voelt. Een bed dat voldoet aan al jouw 
noden en wensen.
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Het leven begint in 
bed.
Een goede, verkwikkende nachtrust én 
een gezond ontbijt zijn essentieel om 
volop van de dag te genieten.  
Kies daarom voor een bed dat ook 
overdàg het verschil maakt.

Stretto is een stevig, ergonomisch 
kwaliteitsbed met een tijdloos design. Het 
werd gemaakt om jarenlang van te genieten 
en past in vrijwel elke slaapkamer. 
Het voetbord, in dezelfde strakke lijn als 
het hoofdbord, heeft een esthetische functie 
maar biedt ook functioneel een meerwaarde. 
Zo kan je het bijvoorbeeld ook als bankje 
gebruiken… 
 
De 7-zone pocketveermatras geeft een 
oerdegelijke ondersteuning en voelt, 
dankzij de royale latex afdeklaag, uiterst 
comfortabel aan. Ze kan verkregen worden 
in zachte, medium of harde uitvoering.

Stretto Box

Stretto wood hoofd-en voetbord 
Twin nachttafel
Revor boxspring 24cm met poot E
Kashmir Royal met latex afdeklaag8



( Slaaptip )

Sport en lichaamsbeweging zijn goed voor de nachtrust. 
Lekker moe in bed slaapt immers prima. Maar gun uw lichaam
en hart een uur de tijd om tot rust te komen. 



1ste plaats UCI wereldranglijst cyclo-cross 
Belgisch kampioen mountainbike Kevin Pauwels (28)

Kevin Pauwels, de kopman van de wielerploeg ‘Sunweb-Revor’ 
over zijn nachtrust: 
 
“Koersen is een toffe, maar harde stiel. Je moet er staan. Elke dag. Een 
goed trainingsschema, gezonde voeding en een goede nachtrust zijn 
dan ook een must voor elke topsporter. 
 
De laatste jaren kon ik me meten met de toppers uit het circuit en stond ik 
vaak op het podium. Toch bleef de grote doorbraak wat uit. Sinds ik op 
een Revor matras slaap heb ik het gevoel dat ik net dat ietsje méér kan. 
Ik voel me ‘s morgens frisser. Energieker. En mijn resultaten liegen er niet 
om. Meer en meer geef ik mijn collega’s het nakijken. Vandaar ook mijn 
1ste plaats in de UCI ranking... 

Met dank aan mijn goede benen én aan Revor!

“Eindelijk eerste op de 
wereldranking.
 Met dank aan Revor.”

10
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Stel uw eigen bed samen.

Je hebt keuze uit de Revor Box 
24, de hogere Maxi Box 30 of 
de ElectroBox 33. Voor dubbele 
bedden kan je kiezen voor 
één brede boxspring (mono) of 
twee aan elkaar vastgemaakte 
éénpersoonselementen (duo). 
Vergeet uiteraard ook de kleur en de 
breedte niet te bepalen.

(Meer over boxsprings op pag 20)
(Kleuren en stofkeuze op pag 36)

Onze verschillende modellen 
hoofdborden vind je op pagina 67.
Denk ook even na over de breedte: 
Laat je het hoofdbord even breed of 
het bed of laat je het uitkomen langs 
de zijkanten? In het geval je opteert 
voor nachttafeltjes valt dit laatste 
zeker te overwegen.

(Meer over hoofdborden op pag 28)

Elk pootje geeft een totaal andere 
sfeer aan uw box. Het bepaalt ook 
de uiteindelijke hoogte van uw bed.
Maak daarom uw persoonlijke 
keuze uit ons zeer uitgebreid 
aanbod houten en metalen
pootjes.

(Modellen op pag 88)

Weet u perfect wat u wil? Ook dan zit je bij Revor goed!
Bij ons kan je je eigen bed samenstellen. Volledig naar jouw wensen en 
smaak.  Personaliseer je aankoop en kies zelf welke elementen je met 
elkaar combineert, in de kleur die je wenst.
Volg daarbij best onderstaande stappen.

Stap 1:
Kies uw boxspring.

Stap 2:
Kies uw pootjes.

Stap 3:
Kies uw hoofdbord.

12



Kies de matras die het best 
bij u past. Keuze uit diverse 
modellen latex-, pocketveren- en 
schuimmatrassen in harde, medium 
of zachte uitvoering. Laat je best 
adviseren door uw slaapspecialist 
bij deze keuze.

(Meer over matrassen op pag 42)
(Meer over de matrasstof op pag 56)

Om een nog beter slaapcomfort te 
bereiken kan u -naar Scandinavisch 
voorbeeld- nog een dunne topper 
bovenop uw matras leggen. Dit 
geeft een grote meerwaarde aan 
het comfortgevoel tijdens het slapen. 
Ook hier heb je de keuze uit diverse 
kernen en hardheden.

(Meer over Scandinavisch slapen op pagina 49)
(Meer over toppers op pagina 93)

Stap 4:
Kies uw matras.

Optie:
Kies uw topper.

13



Bed to the future.
Het Octobed van Revor verenigt modern slapen met hippe retro looks. Het grijpt zonder 
mededogen terug naar de hoogdagen van productdesign. De vormgeving is stoer én 
elegant. Strak afgelijnd maar toch rond. Bonnie and Clyde in één.  
 
Binnenin dit bed vind je een hoogwaardig, hedendaags verensysteem dat garant staat 
voor een lange levensduur. 

14
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Groot, rond &  
gesneden. 
 
Met haar afgeronde hoeken en 
doormidden gedeeld hoofdbord, eist Octo 
meteen de aandacht. Het contrast met het 
strakke lijnenspel maakt van het geheel 
een esthetisch hoogtepunt.  
 
De vormentaal van het hoofbord wordt  
consequent doorgetrokken in de nachttafels: 
Elegant maar toch stoer. Strak afgelijnd en 
rond. Yin en Yang.  
 
Dat belooft.

Octo Box

Octo Hoofdbord 
Octo Nachttafel 
Revor Box 24cm 
Innergetic Fusion matras < 17



Octo Box

Octo Hoofdbord 
Octo Nachttafel 
Revor Box 24cm 

Innergetic Fusion matras

B. Van Mol, Center Hotel,  Kortrijk

Ook talrijke hotels over gans België 
gebruiken Revor bedden voor hun gasten. 
We vroegen enkelen van hen om een 
reactie en pikten deze er uit.

“Een hotel wordt vooral afgerekend op de 
nachtrust van haar klanten. Nachtlawaai en 
krakende bedden kunnen we dan ook missen 
als kiespijn. 

Sinds we dit hotel opstartten maken we 
gebruik van Revor bedden, matrassen 
en kussens. Mijn vrouw en ikzelf hadden 
verschillende merken getest én de prijs/
kwaliteit van Revor stak er echt wel bovenuit. 
 
Gezien ons beperkt aantal kamers (28), 
hebben we een vrij vertrouwelijk en 
persoonlijk contact met onze klanten. Het valt 
ons echt op hoe vaak we aan het ontbijtbuffet 
te horen krijgen hoe zalig men geslapen 
heeft! Dit zegt natuurlijk héél veel over de 
kwaliteit van de bedden.”

“Aan het ontbijtbuffet horen we 
bijzonder vaak hoe heerlijk de 
gasten geslapen hebben!”

18



( Slaaptip )

Drink best geen koffie, frisdrank of alcohol net voor het slapen-
gaan. U zal er moeilijker de slaap door vatten en een minder vaste 
nachtrust hebben.
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Boxsprings, er is veel over te 
doen. Daarom ook dat er veel 
misvattingen over bestaan. We 
leggen het graag nog even kort 
voor u uit. 
 
Wat is een boxspring nu eigenlijk? 
Een boxspring is, simpel gesteld, 
een bedbak gevuld met speciale 
Bonnell- of pocketveren. Deze veren 
bieden de ideale ondersteuning en 
zorgen voor een actieve luchtstroom 
binnen het bed. Boven en onder 
de veren zijn er regulerende lagen 
die het volle potentiëel van de 
boxspring benutten.  
 
Om ervoor te zorgen dat je 
comfortabel ligt komt er op de 
boxspring een matras. Het is van 
het grootste belang dat je een 
matras kiest die de voordelen van 
jouw boxspring kracht bijzet. De 
veren in een boxspring verzekeren 

een grote luchtcirculatie en een 
optimale ondersteuning voor het 
hele lichaam. Het is dan ook 
aangewezen om een matras te 
kiezen die dezelfde eigenschappen 
heeft. Pocketverenmatrassen, maar 
ook latexmatrassen met ventilerende 
kwaliteiten zijn ideaal als aanvulling 
op de boxspring. 

De Revor Boxspring heeft vele 
voordelen. Vooreerst zorgt de 
optimale verdeling van gewicht 
voor een perfecte ondersteuning van 
jouw volledig lichaam. Daarnaast 
zorgt de Intelliflow ventilatietechniek 
voor een hygiënische, optimale 

slaapbodem.Kenmerkend is dat 
vocht zeer makkelijk zijn weg naar 
buiten vindt.  
 
Door toevoeging van kernlagen, 
die op microniveau de vocht- en 
temperatuurregulering controleren, 
is de temperatuur in bed steeds 
optimaal.  

 

Vanwege de vochtregulerende en 
ventilerende werking ligt ook de 
levensduur van de Revor boxspring 
een stuk hoger dan dat van andere 
bedbodems. Aan een Revor box 
beleef je werkelijk jarenlang 
slaapplezier.

Revor IntelliFlow techniek.
‘IntelliFlow’ is een door Revor ontwikkeld ventilatie-
systeem die de lucht- en vochtstromen binnenin de 
boxspring perfect reguleert. 

IntelliFlow bestaat uit 3 hoogtechnologische lagen die elk 
een eigen doel hebben. De bovenste textiellaag zorgt voor 
het nodige comfort en ontrekt het vocht uit de matras. De 
tubestream PU-laag zorgt dat de lucht ten alle tijde in beide 
richtingen kan vloeien. Het onderste airflow-vilt voorkomt dat 
vocht en bacteriën tot binnenin de boxspring verenkern kunnen 
komen en er zich nestelen. Deze technologie resulteert in 
een droge, comfortabele en hygiënische box die 
een jarenlange, optimale ondersteuning kan garanderen.

Vanwege de vochtregulerende en ventilerende 
werking ligt ook de  levensduur van een Revor 
boxspring een stuk hoger.

De box-kampioen.

20
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Onze modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Revor Box 24 is de perfecte oplossing voor 
een bodem die aan de meest essentiële behoefte 
moet voldoen. Solide en tot in de pootjes 
afgewerkt. Bovendien verkrijgbaar in een uitgebreid 
assortiment kleuren en stoffen. 
 
Voor wie het liever wat hoger zoekt is er de Maxi 
Box 30 en zelfs een Super Box van 38cm hoog 
(in 2 kleuren - zie pag.53-54). De hoogte helpt ook 
de minder mobiele slaper makkelijk in en uit bed. 
 
De Elektrobox 33 is zo veel meer dan gewoon 
slaapcomfort. Lees je graag een boek of kijk je 
graag nog wat tv voor het slapengaan? Dan is dit 
de juiste keuze! Eén druk op de knop en jouw bed 
staat in de gewenste stand. (mechanisme : 5knikker)

Box 24

Maxi Box 30

Elektrobox 33

Nieuw 2013. 
 
De Revor Easybox is het ideale alternatief voor 
het opbergen van jouw spullen. Met de fraai 
geïntegreerde opberglade heb je alles binnen 
handbereik en houd je jouw kamer netjes.
 
De Switch Box van Revor is een boxspring 
met afneembare of verwisselbare hoes. 
Uiterst hygiënisch (droogkuis mogelijk) maar ook 
leuk. Zo kun je immers van tijd tot tijd van kleur 
veranderen zonder een nieuw bed te moeten 
aankopen.
 
De UKBox van Revor is een staaltje van 
hoogtechnologische ergonomie. Met de 
thermisch geharde ‘Low Height’ pocketveren 
in de kern ben je zeker van een optimale 
ondersteuning, wat ook uw lichaamsgewicht 
moge zijn. De elektrische en vaste versie hebben 
dezelfde look. Meer over deze box vind je op 
pagina 58 t/m 63.
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Getekend en 
goedgekeurd. 
 
 
In onze designafdeling te Meulebeke worden dagelijks bedden getekend, 
hertekend en nog eens hertekend. Tot het juist zit. 
 
Onze productdesigners houden bij het ontwerpen niet enkel rekening met 
de ergonomie van ons slaapsysteem, maar zorgen er ook voor dat élk bed 
beantwoordt aan de esthetische eisen van vandaag en de verwachtingen van 
morgen. Enkel zo kan ú jarenlang genieten van uw boxspring 
 
Getekend en goedgekeurd, Revor Bedding.
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Pièce Unique.
Voor sommigen loopt leven en slapen 
vloeiend in elkaar over.  Woon- 
wordt slaapkamer en omgekeerd. 
Het bed wordt een bron van 
inspiratie. Een plek waar je even 
alleen kunt zijn met jezelf.

Laat jouw creativiteit de vrije loop en 
combineer de Revor boxspring met het 
hoodbord van uw keuze, in de stof van 
uw keuze. Zo maak je van jouw bed 
een pièce unique, waarin het zalig 
vertoeven is.

Krios

Krios hoofdbord  
Revor Box 24cm met poot E 
Monarque matras

24



( Slaaptip )

Ontspanning is de beste slaappil. Ontspan je alvorens naar bed 
te gaan; een warm bad of een boek lezen voor het slapen doet 
wonderen.

25



Vitello

Vitello hoofdbord zwevend  
Revor Box 24cm met poot E 
Monarque matras

Uni

Uni hoofdbord  
Revor Box 24cm met poot E 
Monarque matras

26



Ann B. , Brugge (34)

Een spontane mail van deze dame uit Sint-Andries, 
Brugge:  

“Vier jaren geleden zijn mijn man en ik getrouwd. Tot die tijd   
woonde ik bij mijn ouders. De maanden na ons huwelijk 
sliep ik slechter dan ooit tevoren, kwam ik zwetend wakker 
en sliep ik onrustig. Ik had nochtans alles om gelukkig te zijn. 
 
Op aanraden van mijn moeder kochten wij een nieuwe 
matras, die we op onze bestaande lattenbodem legden. En 
geloof het of niet, maar sindsdien zijn alle problemen van de 
baan.  
 
Dank u, Revor. Ik zal zeker reclame maken voor jullie!”

“Ik zal zeker 
reclame maken 
voor jullie!”
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Revor biedt je de keuze tussen tal van modellen en 
uitvoeringen. Het enige wat ze allen gemeen hebben 
is de hoogwaardige afwerking. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. Zo vind je bij Revor 
voor elke smaak het passende hoofdbord. Van zakelijk 
strak tot gezellig frivool. Met opvallende stikkingen of 
genuanceerde afwerking. En steeds bekleed met de stof 
van uw keuze.

Gecapitonneerd of ingestikt, recht of rond, bol 

of plat,… Elk hoofdbord wordt met de nodige 
nauwkeurigheid afgewerkt en in het perfecte, strakke 
jasje gestoken. Jouw slaapkamer krijgt zo de juiste 
uitstraling.

Ook de formaten kun je aanpassen naar wens. Zo 
kun je bijvoorbeeld jouw nachtkastjes in het geheel 
integreren mocht je dit wensen. Meet wel jouw 
beschikbare ruimte af alvorens tot aankoop over 
te gaan.

Hou je hoofd erbij.
Niks zo bepalend voor de looks van je bed als het hoofdbord. Alle 
Revor hoofdborden zijn vervaardigd uit een stevig karkas, feilloos 
afgewerkt met de stof van uw keuze.
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ClassicoDirecto

Mondriaan

BicolorCapitol

Stretto

Linea Signo

De Revor-klassiekers uit ons breed gamma:

29

 Bekijk alle 
beschikbare 
modellen op

pag 89



Natuurlijk slaap je 
beter.
Revor denkt aan uw toekomst. Maar ook aan dat van onze kinderen. Bij de 
ontwikkeling van onze producten zoeken we steeds naar milieuvriendelijke oplossingen.   
Daardoor slaap je niet enkel op verantwoorde producten, maar geef je ook jouw geweten rust.

Ideaal dus voor een optimale nachtrust.

30



Natuurlijk slaap je 
beter.
Revor denkt aan uw toekomst. Maar ook aan dat van onze kinderen. Bij de 
ontwikkeling van onze producten zoeken we steeds naar milieuvriendelijke oplossingen.   
Daardoor slaap je niet enkel op verantwoorde producten, maar geef je ook jouw geweten rust.

Ideaal dus voor een optimale nachtrust.
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( Slaaptip )

Planten in de slaapkamer lijkt een goed idee; Ze maken tenslotte 
zuurstof. Alleen doen ze dat enkel overdag. 
‘s Nachts concurreren ze met jou om de beschikbare zuurstof. Een 
afrader dus, tenzij je jouw slaapkamer zeer goed laat ventileren.
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Dichter bij de natuur. 
 
We leiden een hectisch bestaan. De 
bevolking blijft maar aangroeien. De 
wereld wordt één grote, dynamische stad.  
Soms verlang ook jij wellicht eens naar 
wat rust. Naar de natuur. Ver weg van 
alle drukte... 
 
Met Revor vind je die broodnodige rust en 
die natuur. Revor doet immers principieel aan 
verantwoord ondernemen. Verantwoord voor 
u en uw nachtrust, maar evenzeer voor het 
milieu. 

Signo Box

Signo hoofdbord 
Twin nachttafel
Revor boxspring 24cm met poot Y 
Innergetic matras 33



( Slaaptip )

Veel getest, maar nog onbewezen: Met je hoofd naar het noorden 
slapen (in de richting van het magnetisch veld van de Aarde) zou 
goed zijn voor de nachtrust. Baat het niet, dan schaadt het niet.



Martine D. (34), Antwerpen.

Een paar jaar terug was het ten huize 
Martine tijd om een nieuwe matras te kopen. 
Martine deed ons volgend ongelooflijk 
verhaal; 
 
“In een krant zag ik een advertentie van een 
grote winkelketen voor een stockverkoop van 
matrassen. De matrassen gingen goedkoop over 
de toonbank en de aanschaf ervan was dan ook 
snel een feit. Na enkele dagen bleek echter dat 
we nauwelijks de slaap konden vatten omdat we 
te hard zweetten gedurende de nacht. 
 

Op een avond hadden we onze buren op 
bezoek en kwam het voorval ter sprake. Ze 
waren zo enthousiast over hun matras dat ze 
aanboden om één nacht van huis te wisselen 
zodat we deze eens konden testen. We waren 
intussen zo overtuigd van het belang van een 
goeie matras, dat we dankbaar instemden. Het 
klinkt ongelooflijk, maar dit is echt gebeurd! 
 
Zelden heb ik zo goed geslapen in een ‘vreemd’ 
bed. We hebben meteen dezelfde matras 
aangekocht. Ook de ventilatie is in ons nieuwe 
Revor-bed optimaal. Het zijn van die dingen 
die je niet ziet bij een matras als je in de winkel 
staat.”

“De ventilatie in ons bed is    
 optimaal geregeld.”

Signo Box

Signo hoofdbord 
Twin nachttafel
Revor boxspring 24cm met poot Y 
Innergetic matras 
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Santos 
Dark Brown

Santos 
Dark Sand

Moon 
Antracite

Moon 
Brown

Moon 
Sand

Track 
Grey

Leather 
White

Santos 
Black

Moon 
Taupe

Track 
Mocca

Leather 
Light Grey

Leather 
Kalahari

Hopper
Grey

Hopper 
Brown

Hopper
Coffee
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Omdat Revor maar al te goed 
beseft dat smaken verschillen, 
kun je elk Revor bed laten 
bekleden in de stof van jouw 
keuze. Òf in leder.

Revor kiest bewust voor tijdloze, 
stijlvolle kleuren. Een bed verander 
je immers niet elk seizoen. Grijzen 
en bruinen in al hun varianten 
komen dan ook het vaakst aan 
bod binnen het aanbod.

Maar ook in leder en lederlook 
vinden we een uitgebreid tijdloos 
aanbod.

Laat jouw bed perfect integreren 
in jouw bestaand interieur en kies 
voor een rustige kleur waar je je 
veilig bij voelt. Het geeft extra rust 
voor het slapengaan.

Santos 
White

Track 
Onyx

Leather 
Grey

Track 
Antracite

Track 
Sand

Leather 
Black

Track 
Chocolate

Santos 
Light brown

Leather 
Red

Moon 
Light grey

Moon 
Onyx

Stof tot nadenken.

Leather
Brown

Santos 
Dark Taupe

Leather 
Light Taupe

Hopper
Onyx

Pas op!
Hiernaast vind je de 
klassiekers uit ons aanbod 
stofjes. Elk seizoen worden 
er seizoenstinten toegevoegd 
aan onze collectie. 
Raadpleeg onze staalboeken 
voor een volledig overzicht. 
 
De kleuren ervan kunnen 
enigszins afwijken. Voor 
een volledig en realistisch 
beeld van al onze kleuren 
loop je best eens langs bij 
de slaapspecialist in jouw 
buurt.
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Mag ik uw kussen?
Alhoewel matras en bodem de hoofdrol spelen tijdens jouw slaap, is het belang van 
een kwalitatief hoofdkussen niet te onderschatten. Bij Revor wordt de hoogwaardige 
ergonomie van hun slaapsystemen consequent doorgetrokken in het aanbod kussens. 
De perfecte lichaamsondersteuning vereist immers ook aandacht voor hoofd en 
nekwervels.  

Revor hoofdkussens vind je in verschillende vormen en afmetingen, 
opgevuld met super kwaliteitslatex, natulin visco, senze schuim en 
de goede ouderwetse dons vulling. Kies gerust voor meerdere kussens. 
Het geeft jouw slaapkamer extra gezelligheid.
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Luc V., Halle  (57)

Luc is een (tevreden) klant die spontaan 
een mail stuurde naar sales@revor.be.  
 
“Mijn vrouw en ik kochten onlangs een Revor 
matras. Een echte reden om te veranderen 
hadden we niet, maar ons vorige matras had 
haar dienst bewezen. Ze moet zo’n jaar of 
14 gebruikt zijn. 
 
Sinds enige jaren heb ik last van lage rugpijn. 
Niet eens zo verwonderlijk gezien mijn 
leeftijd (57). De pijn was heviger na sporten 
of klussen maar verminderde telkens vanzelf 
na enkele dagen.  
 

Sinds we op een Revor matras slapen (We 
kochten een ‘Kashmir’) heb ik quasi geen, last 
meer van die rugpijn. Ik voel me echt jàren 
jonger! 
 
Mocht men mij dit verteld hebben op 
voorhand, ik ging het weglachen. Maar ik 
ondervind nu zelf het effect van een goede 
matras. 

Jullie leveren een topproduct!”

“Ik ging het belang van een  
 goede matras weglachen.”

Mondriaan Box

Mondriaan hoofdbord 
Revor elektrobox 33cm met poot Y

Multilux met visco afdeklaag 
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( Slaaptip )

Blijf niet wakker in bed liggen. Wanneer je de slaap 
niet kunt vatten, sta dan op en ga even iets ontspan-
nends doen. Het zal je gedachten verzetten en jou terug 
de nodige rust bezorgen om de slaap te vatten.
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1/ Latexmatrassen

Latex is een natuurlijke grondstof 
dat gewonnen wordt uit de 
rubberboom. Kenmerkend voor 
dit materiaal is de natuurlijke, 
blijvende elasticiteit en flexibiliteit. 
Daardoor volgen latexmatrassen 
de natuurlijke curves van de 
wervelkolom. Bovendien staat latex 
garant voor een optimale ventilatie, 
dit door de opencellige structuur 
van latex en door het voorzien van 
ventilatiekanalen.

Onderling zijn er ook nog eens 
verschillende types van latexkernen.
Zo hebt u er met 3 zones of 
7 zones met oa een zachte 
schoudercomfortzone,
een stevige middenzone en dit alles 
voor een perfecte ondersteuning. 
Latexmatrassen  worden beschouwd 
als de beste oplossing voor alle rug 
of nek problemen.

De  latex in 7 zones,
zorgt voor een herstellende slaap.
De  kern heeft 
temperatuurregulerende 
eigenschappen: uw matras blijft 
koel bij warm weer en omgekeerd.
Als laatste onderscheiden wij 
nog de  natuurlatex uit 
ecologische rubberplantages.

2/ Veermatrassen 

De Revor Bonnell-veermatrassen 
zijn speciaal ontwikkeld wanneer u 
een steviger ligcomfort prefereert. 
De stevige, cilindervormige veren 
bieden meer weerstand naarmate 
de veren meer belast worden. 

Pocketveermatrassen bestaan 
bij Revor uit tonvormige veren, 
individueel verpakt in textiel 
hoesjes die stuk voor stuk zijn 
ingenaaid. Elk veertje kan daardoor 

onafhankelijk reageren en een zeer 
hoge plaatselijke indrukking en 
comfort garanderen op plaatsen 
waar de lichaamsdruk het hoogst 
of laagst is.Daar waar nodig vormt 
de kern zich naar het lichaam en 
zorgt zo voor de noodzakelijke 
ondersteuning. 

De kern van de pocketmatrassen 
is voorzien van 7 ergonomische 
comfortzones, waaronder een 
zachte schouderzone en een 
heupzone voor extra ondersteuning. 
Verder bieden de honderden 
veerzakjes een perfecte ventilatie 
en dit bij iedere indrukking of 
beweging op de matras. De ideale 
oplossing tegen transpireren.Naast 
de standaard pocketveren (± 300 
veren/m2) zijn er veerkernen met 
een nog hogere puntelasticiteit en 
daarom een nog hogere comfort 
factor en duurzaamheid:  zoals de 
multipocket met ± 500 veren/m2 

De kern van de zaak.
Omdat iedereen uniek is en andere verwachtingen koestert… 
De belangrijkste factor bij de keuze van een matras die bij u past, is de matras-kern.
Om u wegwijs te maken in de verschillende soorten kernen, geven we daarom een beknopt overzicht. 
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en Dual Action Pocket, waarbij 
tussen de gewone pockets nog eens 
kleinere zakjes zitten. Deze kleine 
zakjes ertussen zorgen voor een 
heerlijk ‘soft’ en ‘nest’ gevoel maar 
bieden toch een zeer goede en 
progressieve ondersteuning. Kortom 
het summum onder de veren!

 

Verenkernen vereisen steeds een 
afdeklaag, om een aangenaam 
comfortgevoel te verkrijgen. 
Er zijn verschillende soorten 

afdeklagen: 
katoen, biowol, wildzijde (hoog- 
ventilerend), zuiver paardehaar, 
natuurlatex. De PU/HR/Visco 
Naturalis en latex afdeklagen 
zorgen voor de perfecte lucht- 
en vochtregulatie, wat de 
duurzaamheid verhoogt.

3/ Schuimmatrassen 
 
De tradionele schuim- of 
polyethermatras, biedt  

een stevig ligcomfort. De   
koudschuim of high resilience 
matrassen volgen de laatste 
productiemethodes en zijn gemaakt 
uit hoogwaardige plantaardige
olien. Ze hebben een hoge 
veerkracht, zijn licht en garanderen 
toch een lange levensduur. Ook 
wordt -door de open structuur van 
de schuimcellen- de ventilatie en de 
lucht- en vochttransportatie perfect 
gereguleerd. 

Slow memory foam’ of traagschuim 
vormt zich volledig naar het lichaam 
en verdeelt de druk perfect over 
elk punt ervan. Het schuim is 
temperatuurgevoelig en fungeert 
eigenlijk als een soort pasvorm 
voor uw lichaam. Een ideale 
slaapoplossing voor rugleiders en 
zelfs bedlegerige mensen. Deze 
vind je terug in ons  -gamma.

Latex-, pocketveren-, Bonnell- of schuim-
matras. Welke kern je ook kiest; Revor haalt 
steeds het beste uit elke kern naar boven!

Matraskern latex pocket Bonnell polyether hr Naturalis senze

Verluchting +++ ++++ +++ + +++ +++

Elasticiteit ++++ +++ + ++ +++ +++

Duurzaamheid ++++ ++++ +++ ++ +++ +++

Ondertsteuning ++++ ++++ ++ ++ ++ ++++

Ergonomie ++++ +++ ++ ++ +++ ++++

Aanbeveling ++++ ++++ ++ ++ +++ +++

Eigenschappen van de Revor matraskern 

+: goed    ++: zeer goed    +++: uitmuntend    ++++:maximum

43



God søvn, herlig liv.
In Scandinavië maken details het verschil.
Het is dan ook geen wonder dat het Scandinavisch slaapsysteem synoniem staat voor eindeloos 
comfort, ongekende ergonomie en feilloze afwerking.

Nordisk van Revor werd ontwikkeld in samenwerking met een team collega’s uit het Noorden. 
Niet enkel de looks zijn daardoor authentiek, maar ook het slaapcomfort grenst aan de perfectie. 
God søvn, herlig liv; Zalig slapen, heerlijk leven...
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Het noorden kwijt?
Heb je last van een slechte nachtrecupera-
tie of pijnlijke gewrichten? Vind je niet de 
nodige rust in bed? 
Overweeg dan zeker het Scandinavische 
Nordisk slaapsysteem. Extreem ergono-
misch, comfortabel en esthetisch!
 
Nordisk is een multi-gelaagd slaapsysteem met 
revolutionaire ergonomische kwaliteiten. 
De stevige boxspring, al dan niet elektrisch, 
vormt dankzij de bonnelveren of de thermisch 
geharde pocketveren, een ideale buffer tussen 
de vaste ondergrond en jouw matras. 

De hoog ergonomische matras, bekleed in 
dezelfde stof van de boxspring, zorgt ervoor 
dat uw lichaam op elk punt de correcte  
tegendruk krijgt om in een gezonde, 
ergonomische houding de nacht door te 
brengen. Of je nu een rug-, een zij-, dan wel 
een buikslaper bent, de Nordisk matras sluit 
perfect aan op uw lichaam en draagt zorg 
voor uw nek- en ruggewervels.

De zachte topper bovenop het geheel zorgt 
voor een extreem hoog comfortgevoel en een 
gezellige nestwarmte.

Nordisk

Mondriaan Hoofdbord 
Revor Elektrobox 33 
Nordisk HR matras 
Nordisk Topper46



( Slaaptip )

Zorg er best voor dat jouw slaapkamer voldoende verduisterd is. 
Licht verstoort de slaap. Ook licht van wekkers, smartphones of andere 
elektrische toestellen.
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( Slaaptip )

Eten net voor het slapengaan is niet gezond. Het belemmert de 
verbranding, waardoor je achterblijft met een zware maag, die soms 
ook de slaap belemmert.

Nordisk

Mondriaan Hoofdbord 
Revor Elektrobox 33 
Nordisk HR matras 
Nordisk Topper 
Nachttafel Twin



Oost west, noors best.
Iedereen heeft er al van gehoord, maar wat houdt 
Scandinavisch slapen nu precies in?

 
Scandinavisch slapen is slapen volgens de normen 
van onze verre noorderburen (Denemarken, Zweden, 
Noorwegen & Finland). Nergens is de standaard zo 
royaal als in Scandinavië. Ergonomie, comfort én luxe 
in één.  
 
Bovenop de boxspring en de matras wordt nog een 
topper voorzien. Deze topper is de reden van het 
hoge comfortgevoel van dit slaapsysteem. De matras 
en de box worden aangepast aan deze zachte 
bovenlaag zodat de ergonomie niet verloren gaat. 
Het gevolg is een ergonomisch bed dat toch extreem 
zacht en comfortabel aanvoelt. Het summum van alle 
slaapsystemen. 

De eigenlijke matras wordt bekleed met de stof van 
uw boxspring. Zo dient u enkel de topper van een 
matrasbeschermer te voorzien en krijgt het geheel een 
extra dimensie. 

Scandinavische boxsprings hebben veelal ook een 
gezelligere uitstraling en worden quasi altijd voorzien 
van een hoofdbord. Het zijn ‘genieten’ bedden. In het 
scandinavische bed wordt méér gedaan dan slapen en 
vrijen. Het is het centrum van ontspanning: TV kijken, 
ontbijten, lezen, surfen, muziek beluisteren. Vandaar de 
hoge gezelligheidsfactor van zo’n bed.

Veel fabrikanten bieden scandinavisch slapen aan, 
door enkel een topper aan de bestaande box-matras-
combinatie toe te voegen. Bij Revor vind je echter het 
échte Scandinavisch slapen, waar zowel boxspring, 
matras als topper op elkaar worden afgestemd. Samen 
met collega’s uit Noorwegen zijn we tot verbluffende 
resultaten gekomen. 

Bij Revor vind je het échte  
Scandinavisch slapen. Samen met 
collega’s uit Noorwegen zijn we tot 
verbluffende resultaten gekomen. 

4

3
2
1

Het Revor Scandinavisch slaapsysteem.
Het Scaninavisch slaapsysteem bij Revor is gebaseerd op 
de originele manier van slapen in het Noorden. Ook de 
ergonomische kwaliteiten beantwoorden perfect aan de 
Scandinavische precisie. 
 
1/ Revor Boxspring met Intelliflow techniek (zie ook pag. 20) 
2/ Ergonomische matras, bekleed in stof van uw boxspring 
3/ Supercomfortabele topper 
4/ Hoofdbord, bekleed in stof van uw boxspring
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Origineel
Authentiek! 
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Tijd om te koesteren.
Opzij, opzij, opzij... Het leven is een rush; Werken, sporten, koken, poetsen,… 
Er lijkt soms geen einde aan te komen.  

Een warm nest brengt méér dan rust alleen.  Het sluit je af van de verplichtingen en 
beslommeringen van elke dag. Het  geeft je de ruimte om te genieten van de échte dingen.
Tijd om herinneringen op te bouwen die je eeuwig koestert.
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Ongesneden brood, 
speculoos en 
warmwaterkruiken.
Met het Capitol bed haal je klassevolle 
nostalgie in huis. Warme charme. 
Hedendaagse ergonomie afgewerkt 
met een knipoog naar weleer. 
 
Nostalgie is trendy. Het Capitol bed combineert 
dan ook hedendaags slaapcomfort met een 
royale afwerking uit vroegere tijden. De subtiele 
capitonnage refereert naar de tijd van ongesneden 
brood, speculoos en warmwaterkruiken.  
 
De Revor Maxi Box 30 is, mede door zijn hoogte, 
ongekend praktisch in gebruik en combineert luxe 
met degelijkheid. Gecombineerd met de juiste 
matras, is dit bed het neusje van de zalm. Een 
aanrader voor wie op zoek is naar oerdegelijk 
slaapcomfort.

Capitol Box

Capitol hoofdbord 
Twin nachttafel
Revor maxiboxspring 30cm met poot K
Bamboo visco naturalis 53



( Slaaptip )

Slaappillen brengen niets bij aan een gezonde slaap. Ze verstoren het 
normale patroon van de slaapfasen, waardoor je niet uitgerust wakker 
wordt. Een echte afrader dus!

Capitol Box

Capitol hoofdbord 
Twin nachttafel
Revor maxiboxspring 30cm met poot K
Bamboo visco naturalis



W. Vierstraete, Waals Brabant (67)

Mr. Vierstraete had reeds jarenlang last 
van een pijnlijke rug. Dikwijls werd hij ‘s 
nachts wakker met hevige rugpijn. Op 
aanraden van zijn nicht, die bij Revor 
werkt, hebben hij en zijn vrouw zich een 
Senze slaapsysteem aangeschaft.

 
“Reeds jaren was ik op de sukkel met mijn rug. 
Iedereen weet gewoon dat ik een “zwakke” 
rug heb.  
 
Toen mijn vrouw een nieuw bed voorstelde 
om zo voor eens en voor altijd van mijn 
probleem af te zijn, was ik nogal sceptisch. 
Ik geloof niet echt in wondermiddelen tegen 
ouderdomskwaaltjes. Tine, de dochter van mijn 
broer, stelde ons Senze voor. Ik kende dit niet. 

 
Zowat een maand na de aankoop van ons 
nieuw bed (een Senze schotelbodem met 
een Senze matras), viel het ons op dat ik nog 
slechts zelden wakker werd tijdens de nacht.  

Van de rugpijn ben ik nog niet volledig af, 
maar het scheelt écht wel dag en nacht. Enkel 
bij zware inspanningen steekt het de kop op. 
Maar dat zal dan wellicht met de leeftijd te 
maken hebben. Ik heb me in elk geval sinds 
lang niet meer zo goed gevoeld ‘s morgens.”

“Nooit voelde ik me
‘s morgens zo goed!”
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Het Revor 3D Airflow systeem
Het 3D airflowsysteem in de zijkant van onze 
matrassen zorgt dat lucht vlot binnen en buiten 
de kern kan stromen. Het hoogtechnologisch 
membraan die erop aansluit heeft een actieve 
werking in de vochtuitdrijving. Door de 
structuur van de cellen kan vocht slechts één 
richting uit, weg uit de matras. 

Telkens je beweegt in bed werkt de 3D airflowstrook 
als een soort pomp die vochtige lucht uit de kern 
naar buiten werkt en intussen frisse verse lucht naar 
binnen brengt.

Deze techniek zorgt ervoor dat uw matras fris en 
hygiënisch blijft. Ook na jarenlang intensief gebruik.
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Zacht. Zachter. Zalig!

Elke Revor matras is voorzien van 
onze exclusieve hoogtechnologische 

 -behandeling. Een 
onschadelijke en uiterst doeltreffende 
behandeling tegen alle soorten 
allergieën en huisstofmijten.

Een groot deel van de Revor 
matrassen zijn voorzien van een 
afneembare hoes die gereinigd kan 
worden in de wasmachine of de 
droogkuis. Handig voor kinderen 
maar ook goed voor een perfecte 
bedhygiene.

Bij de ontwikkeling van onze 
matrasdoeken wordt veel aandacht 
besteed aan luchtdoorlatendheid 
en een perfecte ventilatie. Zo 
worden de ventilerende kenmerken 
van de matras gehandhaafd. Het 
gebruik van het hoogtechnologisch 
3D Airflow doek versterkt de 
ventilerende kenmerken van onze 

matrassen (zie hiernaast). 

Zeer actueel is ons exclusief en 
gepatenteerd  doek, die meer 
dan 90% van alle elektromagnetische 
stralingen tegenhoudt. 
Onafhankelijke tests hebben 
bevestigd dat iSleep een optimale 
bescherming biedt tegen straling 
van mobiele telefoons, masten, 
radio, Tv, enz.  
iSleep werd beloond met de 
Innovatie Winning Award bij de 
lancering in 2009.

Wilt u natuurlijk slapen ?  Kies dan 
best één van onze milieuvriendelijke 
oplossingen: Onder meer biowol, 
wildzijde, katoen of linnen worden 
in onze hoezen verwerkt. 

Ecofair maakt gebruik van organisch 
katoen met respect voor de lokale 
boeren en hun produkten.

Méér dus dan enkel respect voor het 
milieu.  

Dé trend op vandaag zijn onze 
bamboo hoezen. De (natuurlijke) 
zachte doeken hebben een 
ongekend hoge vocht- en 

luchtregulerende werking.

Dan toch liever superzacht en 
luxueus? Het exclusieve Kashmir 
doek is een doek dat exclusiviteit 
combineert met een ongekende 
comfortgevoel.

Belgen hebben al lange tijd een stapje voor op alles wat met textiel en in het bijzonder matras-textiel
te maken heeft . Daarom dat we ook bij Revor, gelegen in het hart van de West-Vlaamse textielindustrie, 
ook veel aandacht besteden aan de matrashoes en het extra gevoelscomfort dat dit met zich meebrengt.
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Breakfast at Tiffany’s?
Het UK bed van Revor is méér dan slapen. Het is een ware beleving.  Een ervaring zoals Mrs. Smith 
ze werkelijk beleeft. De luxueuze boxspring, afgedekt met een uiterst fraaie pocketverenmatras, 
maakt dit bed tot het neusje van de zalm.

Geen wonder dus dat je ‘s morgens het liefst gewoon in bed wil ontbijten, hoe aantrekkelijk de 
alternatieven ook mogen zijn... 
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( Slaaptip )

Een beker warme melk of een andere, niet opwekkende warme 
drank. Klinkt oubollig, maar het werkt echt. Koffie en andere 
cafeïnehoudende dranken zijn uiteraard uit den boze.



Handmade, Kate.
Het UK bed van Revor is  het ultieme 
slaapcomfort. Het getuigt van smaakvolle 
klasse en een royale levensstijl.  Het hoge 
comfortgevoel, de gracieuze afwerking en 
de stevigheid ervan doen meteen denken 
aan het Engelse savoir-vivre van de Queen. 
De vormgeving beantwoordt dan weer perfect 
aan het moderne Londen van Kate. 

 
De volledig met de hand gemaakte, luxueuze UK 
boxspring bestaat zowel in een vlakke als in een 
elektrische versie. In beide gevallen zorgen de 
thermisch geharde zakjesveren voor een optimale 
ondersteuning en een uiterst lange levensduur.  
In combinatie met de ergonomisch hoogstaande 
pocketverenmatras bekom je een royale, gezonde 
nachtrust.

UK by Revor

Queen Hoofdbord 
UK Boxspring 
UK Pocketverenmatras 1500
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UK by Revor

Queen Hoofdbord 
UK Boxspring 
UK Pocketverenmatras 1500 
Nachttafel Twin
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His Mattress.
De UK matras getuigt van de grootste zorg voor product en klant. De met de 
hand gemaakte matras is zo zorgvuldig en warm afgewerkt, dat het
nauwelijks te vatten valt hoe innovatief de binnenkant is.
 
De UK pocketverenmatras is een met de hand genopte matras, afgewerkt met 
exclusieve Belgische damast. Net als bij de boxspring zorgen de thermisch ge-
harde pocketveren voor een ongekende ondersteuning en een uiterst lange levens-
duur. De 7 zone kern voorziet een afzonderlijke werking van elke veer waardoor 
elk lichaamspunt afzonderlijk perfect wordt ondersteund. Deze kern vormt op 
vandaag de beste ondersteuning voor uw lichaam, ongeacht uw lichaamslengte of 
--gewicht. De UK matras bestaat in 3 varianten met respectievelijk 750, 1500 en 
2400 zakjesveren per 2 personen. 
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Soorten lattenbodems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle revor lattenbodems zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende uitvoeringen. Het verschil zit ‘m louter 
in gebruikscomfort.

De vaste lattenbodem is niet verstelbaar. De latten 
hangen vast aan het bedkader. Hier is enkel een 
horizontale stand mogelijk. 

De manueel verstelbare lattenbodem laat toe het 
hoofdeinde en voeteinde (manueel) op te tillen. 
Dit geeft een extra comfort bij lezen, TV kijken 
of ontbijten in bed. Ook kan er een individuele, 
persoonlijke slaaphouding ingesteld worden. 

De elektrisch verstelbare bodem kan via 
eenvoudige druktoetsen ingesteld worden in diverse 
standen. Hier kan de stand tot in het kleinste detail 
aangepast worden. Een elektrische boxspring is 
dan ook het summum van luxe & comfort!

Revor lattenbodems.
Onze Modellen. 

Promoflex: Instap lattenbodem met 
28 latten. Perfect voor jongeren en als 
inlegmodel.

Creaflex: Antraciet gekleurde bodem met 
26 zwevende latten met een middenzone 
voor extra ondersteuning.

Wimaflex: Bodem met 26 zwevende wortel 
houten latten, sponde achteraan en dubbele 
lathouders voor een extra ligcomfort.

Revoflex: Dé lattenbodem voor een 
persoonlijke instelling van uw lighouding, 
door de in de hoogte aanpasbare houders. 
Dé nieuwe technologie in uw kamer!

Terraflex: Deze bodem met maar liefst 39 
latten garandeert u een perfecte nachtrust. 
Uitgevoerd in een mooie wengé kleur. 
Ideaal als stand-alone.

Senze schotelbodem: Exclusieve bodem 
met onafhankelijk roterende schotels en een 
unieke springveertechnologie. De Senze 
schotelbodem garandeert u de meest 
ergonomische ondersteuning. 

revoflex vast

revoflex manueel verst.

revoflex elektrisch verst.
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Revor legt de lat hoger.
Velen zijn de lattenbodem wat 
uit het oog verloren. Nochtans 
is een degelijke lattenbodem op 
vandaag nog steeds een zeer 
ergonomische bedbodem. 
 
Een goede matras vereist een 
adequate ondersteuning. Zowel 
boxspring als lattenbodem kunnen 
de perfecte oplossing zijn voor uw 
matras. Zowel de Revor boxsprings 
als de Revor lattenbodems zijn 
perfect combineerbaar met onze 
matrassen. De keuze is eerder 
persoonlijk. 
 
Hoedanook leveren de Revor 

lattenbodems een grote bijdrage aan 
een perfecte ondersteuning tijdens de 
slaap. De doorgedreven technologie 
die in onze verschillende modellen 
wordt gebruikt maakt hen tot een 
betrouwbaar alternatief waar je 
jarenlang tevreden over zal zijn. 
 

Via buigzame latten, soepele 
lattenhouders in kunststof en een 

aanpasbare hardheidsinstelling, kan 
elke lattenbodem perfect worden 
afgesteld op het lichaam. Het gewicht 
wordt gelijkmatig verdeeld over de 
ganse bodem. Het comfortgevoel 
bij de Revor lattenbodems is - in 
combinatie met een goeie matras - 
 

dan ook extreem hoog. Een 
ergonomische aanrader!

De Revor lattenbodem levert een grote bijdrage 
aan een perfecte ondersteuning tijdens de slaap. 
Het comfortgevoel bij deze lattenbodem is dan 
ook extreem hoog.
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Super, die box!
De Super Box van Revor geeft een totaal nieuwe dimensie aan  
slaapcomfort. Deze Scandinavische ‘matrasbox’ is immers matras 
en boxspring in één. Supercomfort met een mooi randje. 
Netjes bekleed met de stof van uw keuze.

Bovenop de Super Box zorgt de lichte, handige topper voor 
een extra comfortgevoel dat haar gelijke niet kent. 
Het summum van modern slaapcomfort.
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( Slaaptip )

Zorg voor een gelijkmatige comfortabele temperatuur in de
slaapkamer. Niet te warm, niet te koud. De ideale temperatuur bev-
indt zich tussen de 15 en 18 graden.
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Laat creativiteit 
de vrije loop!
Super Box: Revor laat u bij deze boxspring 
de mogelijkheid om 2 kleuren te combineren, 
voor de moeilijke beslissers!

Laat je creativiteit de vrije loop en combineer 
volgens jouw persoonlijke smaak. Deze 
combinatie kan perfect doorgetrokken worden in 
uw hoofdbord en/of nachttafeltjes.  
Het resultaat is een unieke, persoonlijke 
boxspring om jaren trots op te zijn!

Super Box

Super hoofdbord
Revor Super Box 38cm met poot A
Super kubus nachttafel
Topper Royal 69



Matrassen vind je in drie 
hardheden: soft, medium 
en firm. Soft matrassen 
hebben een vrij soepele kern. 
Firm-matrassen worden 
gekenmerkt door een hard 
ligcomfort. Medium ligt ergens 
tussenbeide.  
 
Iedereen heeft andere voorkeuren. 
Zo ook wat de hardheid van hun 
matras betreft.  
Sommigen slapen liever op een 
zacht bed waar ze zich lekker 

kunnen in nestelen. Anderen 
slapen het liefst op een hardere 
ondergrond. 
 
Kan je echter geen keuze 
maken tussen de verschillende 
hardheden? 
Maak dan gebruik van de Revor 
hardheidscurve als leidraad bij 
jouw keuze. Aan de hand van 
lengte en gewicht kun je makkelijk 
nagaan welk soort matras de 
meest ergonomische oplossing 
voor jou is.

lichaamsgewicht (kg) <50 50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100

<1m50 Soft Medium Medium Hard Hard Hard

1m50-1m60 Soft Medium Medium Medium Hard Hard Hard

1m61-1m70 Soft Soft Medium Medium Medium Hard Hard

1m71-1m80 Soft Soft Soft Medium Medium Medium Hard

1m81-1m90 Soft Soft Soft Medium Medium Hard

1m91-2m00 Soft Soft Soft Medium Medium Hard

>2m00 Soft Soft Soft Medium Hard

Hard, medium of zacht? 
De Revor Hardheidscurve.

Revor Bedding biedt op aanvraag ook extra firm matrassen aan.  
Deze zijn het ideale alternatief voor wie écht hard wil slapen of voor 
mensen met een hoog lichaamsgewicht.
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De ergonomische 
kwaliteiten van Revor.
Revor doet al het mogelijke om uw slaapkwaliteit en gezondheid vooruit te 
helpen. Alle Revor producten zijn vervaardigd vanuit een streven naar de 
ultieme ondersteuning voor uw lichaam. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam, weet je wel!...

De wervelkolom dient haar 
natuurlijke curve tijdens de slaap te 
behouden. Zo spaart u niet enkel 
uw rug, maar ook uw zenuwen 
die door de wervelkolom lopen en 
veelal de oorzaak zijn van accute 
pijnen. Gezonde tussenwervels 
en een mooie, ‘rechte’ rug zijn het 
resultaat. 

De belasting op de gewrichten 
reduceren, waardoor gewrichts-
kwaaltjes uitblijven, aanzienlijk 
verminderen of zelfs doen 
verdwijnen. 
 
Een gezonde slaap zorgt voor 
het herstel van de spieren tijdens 
de slaap. Doordat uw lichaam 

een natuurlijke  rusthouding kan 
aannemen op de Revor matrassen, 
moeten de spieren zich niet 
inspannen om tegendruk uit te 
oefenen (zoals bij een gespannen 
houding). Uw spieren kunnen 
volledig ontspannen tijdens uw 
slaap, wat nodig is voor de 
optimale werking ervan overdag. 
 
Optimale drukspreiding van het 
lichaam t.o.v. de matras. Zo 
bekomen we minder gebundelde 
lichaamsdruk, wat de bloedcirculatie 
bevordert. Er wordt meer zuurstof 
getransporteerd over het ganse 
lichaam. U ziet er gezonder uit. 
 
Het lichaam dient in optimale 
rustpositie te worden gebracht. Zo 
dient het niet te ‘zoeken’ naar de 
ideale houding, waardoor u meer 
energie verzamelt voor de volgende 
dag. U wordt merkbaar fitter 
wakker.

Omdat slapen essentieel is voor onze levenskwaliteit, zorgt een 
optimaal slaapsysteem voor fysieke en psychische  paraatheid. 
Revor zet alles in het werk om u gezonde, ergonomische producten 
aan te bieden. Geen loze beloften, maar een werk waaraan 
dagelijks enorm veel aandacht wordt besteed bij de ontwikkeling 
van het gamma. Concreet wordt er rekening gehouden met 
volgende factoren, die essentieel zijn voor uw gezondheid;

Een rechte wervelkolom die niet wegzakt in de matras is een cruciale factor voor een fysiek gezonde nachtrust.
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Elke dag vakantie!
Waarom niet van uw huis een vakantiehuis maken? Een thuis waar je wordt 
overspoeld door het vrije vakantiegevoel. Waar je zalig kan nagenieten van een 
heerlijke nachtrust. Van zodra je binnenstapt tot je er vertrekt. 

Zo begint uw werkdag pas wanneer je écht vertrekt.

( Slaaptip )

Luister naar jouw lichaam en zorg voor voldoende slaap.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen te weinig slapen.Na 
verloop van tijd past jouw biologische klok zich aan, kom je vanzelf 
wakker en ben je nooit nog uitgeslapen.



Lekkers voor het 
grijpen.
Een bed moet niet enkel mooi en 
ergonomisch zijn, maar ook de praktische 
kant mag niet uit het oog verloren worden.

Doblo is een no nonsense bed van de hoogste 
kwaliteit. De strakke lijnen, de verhoudingen 
en het biesje rondomrond, maken dit bed tot 
een echte klassieker. 

Met het nachtkastje Mono heb je bovendien 
steeds alles binnen handbereik. Netjes 
opgeborgen in een lade of lekker voor het 
grijpen erbovenop. 

Een ideaal uitgangspunt voor een nieuwe dag.  
 

Doblo

Doblo Hoofdbord 
Revor Box 24cm 
Nachttafel Mono74



( Slaaptip )

Ga op regelmatige tijdstippen naar bed en sta zoveel mogelijk op 
hetzelfde uur op. Uw biologische klok zal er na verloop van tijd voor 
zorgen dat uw slaappatroon efficiënter wordt. 
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Wim, ondernemer (34)

“De laatste jaren sliep ik echt niet zo goed. Ik 
probeer elke nacht mijn acht uren te slapen. Voor 
sommigen lijkt dit veel, voor mij een noodzaak.

Toch werd ik zelden wakker met een uitgeslapen 
gevoel. Ik had nogal tijd nodig om ‘wakker’ te 
worden ‘s morgens. 
 
Ik ben met mijn probleem naar een slaapkliniek 
geweest. Ze observeren mensen tijdens hun slaap 
en rapporteren hoeveel en wanneer men wakker 
wordt. Ikzelf ging ervan uit dat ik veel wakker 
word gezien ik nooit echt een uitgeslapen gevoel 
heb. Bleek dat ik een normale slaper ben met 
een doodnormaal slaappatroon…Men zocht het 
probleem eerder bij mijn drukke agenda en stress.

Vorig jaar zijn we verhuisd en kochten we een 
nieuwe slaapkamer. Met nieuwe boxspring, 
matras en kussens.

Het viel mij na enige maanden op dat ik echt wel 
frisser wakker word. En dat ik er ook weer frisser 
begon uit te zien. Nochtans heb ik fundamenteel 
niets aan mijn levensstijl veranderd. 
 
Iedereen heeft het steeds over een rechte rug, een 
gezonde wervelkolom, een goed bedklimaat, 
enzovoort. Maar niets is erger dan nooit 
uitgeslapen zijn ‘s morgens vroeg. 
 
Ik geloof echt dat het nieuwe bed hier het verschil 
heeft gemaakt. Vraag me niet hoe, maar ik ‘voel’ 
het gewoon.”

“Ik geloof echt dat een goed 
bed het verschil maakt.”

Doblo

Doblo Hoofdbord 
Revor Box 24cm 
Nachttafel Mono 77
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Topper Classic
Topper van 7 cm dik in 100% latex, 
visco Naturalis of HR. 
De afneembare luxe Lurex dubbeldoek 
hoes werd Prohealth behandeld. Deze 
topper is wasbaar op 60°C.

Topper Scandi
Topper van 12 cm dik in natuurlatex 
of visco Naturalis.
De afneembare Ecodown hoes (met 
donsveren) is wasbaar op 60°C. 
De Scandi topper bezorgt een super 
comfort met hoog nestgehalte.

Topper Nordisk
Topper van 7 cm dik in latex of visco 
Naturalis. De met de hand genopte,
hoes wordt rondom bekleed in 
dezelfde stof als uw boxspring en 
matras.

Topper Royal
Topper van 11 cm dik in talalay, 
horsehair of embrace. De luxe Lurex 
dubbeldoekhoes werd Prohealth 
behandeld. Topper Royal is verkrijg-
baar in 3 verschillende kernen. Alle 
even uniek als revolutionair: Talalay, 
Embrace of paardenhaar. Topper 
Royal bezorgt u ongetwijfeld de meest 
unieke ligervaring ooit!

79

Top. Topper. Best.
Het superieur comfortgevoel van het Scandinavisch slaapsysteem 
wordt vooral verkregen door de bovenste afdeklaag. Deze ‘topper’ is 
een dunnere, zachtere matras, bovenop de eigenlijke matras, 
die zorgt voor een ongekend ligcomfort.
Alle Revor toppers beantwoorden aan de allerhoogste comforteisen en  
zijn handgemaakt. Stuk voor stuk geven ze een ongekend comfortgevoel 
aan uw bed.

Royal.  
Absolute topper.
Topper Royal is de 
absolute top in dromen-
land. Deze fraaie topper is 
verkrijgbaar in 3 
verschillende kernen, elk 
op hun manier uniek en 
revolutionair:

1. Talalay
Door stikstof bevroren latex om zo 
een zeer open celstructuur te 
bekomen. Deze structuur bevordert 
de veerkracht en de ventilatie van 
latex en garandeert zo een perfect 
bedklimaat. 
Bovendien is Talalay merkbaar 
koeler en heeft het een langere 
levensduur dan de traditionele 
latex-kern.

2. Embrace
Embrace verhoogt het superieure 
comfort van Talalay door toevoe-
ging van visco-elasticiteit, wat 
zorgt voor een nog betere druk-
verdeling en ondersteuning. 
Daardoor neemt deze kern 
volledig de vorm van het lichaam 
aan. Embrace is uniek omdat het 
alle eigenschappen bezit van 
visco-elastisch schuim in combinatie 
met de ventilerende en duurzame 
eigenschappen van een Talalay-
kern.

3. Horsehair
Kern uit natuurlijk zuiver paarden-
haar. Paardenhaar is van nature 
extra sterk en heeft een heel hoog 
ventilerende en vochtafdrijvende 
werking. Door de holle structuur 
van paardenhaar kan vocht makke-
lijk en dadelijk afgevoerd worden 
en droogt het onmiddelijk op. Een 
vitaal argument voor een absolute 
topper.

Nordisk

Topper Nordisk (detail)

Tip!
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Een bed voor 
iedereen.
Ondersteuning, verluchting, degelijkheid en comfort. Eén voor één zaken die zeer 
belangrijk zijn voor het ideale bed. Eén voor één zaken ook waar Revor enorm veel 
aandacht aan besteedt. Maar het oog wil ook wat…  
 
Of je nu liefhebber bent van een industriële look of van een landelijke stijl, bij Revor vind 
je vast en zeker het bed dat beantwoordt aan jouw stijl en waar je je thuis in voelt. 
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Multi-functioneel.
Het Revor Quattro bed heeft veel in zijn mars. 
Dit ergonomische bed heeft àlles wat je van 
comfort mag verlangen.

De verstelbare hoofdsteunen op het Quattro hoofdbord 
zijn ideaal bij TV kijken, lezen of muziek beluisteren in 
bed. Ze zorgen ervoor dat je in alle comfort kan doen 
waar je op dat moment zin in hebt. Elke slaapplaats 
heeft daarenboven een eigen, verstelbare steun. 
 
De uitschuifbare legplankjes zijn naadloos ingewerkt in 
het hoofdbord en schuiven met één simpele handdruk 
open. Steeds handig indien je ze nodig hebt, steeds 
netjes indien niet ...

Quattro Box detail

Quattro hoofdbord
met geïntegreerde nachttafels 83



Liever lui dan moe.
Ze willen van het leven genieten, die jongeren. En terecht!  Fris opstaan is dan ook een must.  
Maar ze willen ook onbekommerd doen waar ze zin in hebben. In alle privacy.

Een bed is voor hen dan ook méér dan een slaapkameraad.  
Het is evenzeer hun living. Hun salon. Soms zelfs hun eetkamer...  
Het is de plek waar ze ongedwongen kunnen rondhangen. Chatten. Muziek beluisteren.  
En soms zelfs lekker niets doen…

In samenwerking met
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Wie droomt er niet van om zijn eigen spullen 
te mogen ontwerpen?

Junior Lab, het eerste 
creatief slaaplab met 
kinderen binnen de 
slaapwereld.
Met de Junior Box van Revor haal je een 
multifunctioneel, ergonomisch én klassevol 
product in huis. Maar ook een hip product! En 
Revor wil hier niet alle pluimen op eigen hoed 
steken; Junior Box werd ontwikkeld in dialoog 
met ‘JuniorLab’, een tijdelijk lab van 14 kinderen 
van verschillende leeftijden, die mee hebben 
beslist over de vormgeving en functionaliteit van 
het tienerbed. Het resultaat is een trendy bed 
waar kinderen dol op zijn!

Junior Box

Directo hoofdbord 
Revor Junior box met poot Y
Junior matras  
Twin nachttafel86



‘Spring-in-het-veld’ Julie C. (15), Dilsen-Stokkem.

Julie, 15 jaar, was een van de eersten die een 
Revor Junior Box in haar (nieuwe) kamer had 
staan. We vroegen haar bijna één jaar na haar 
aankoop wat ze dacht van haar bed. Dit mailde 
ze ons terug;

“Tot vorig jaar had ik een kinderbed, zeg maar. 
Het was echt niet mooi en ik ging zelden met 
vriendinnen naar mijn kamer. Mijn ouders hadden 
mij een nieuwe kamer beloofd wanneer ik naar het 
middelbaar ging maar het kwam er maar niet van. 

We hebben lang gezocht, want de meeste 
jeugdbedden vind ik ‘n beetje saai. Met al dat hout 
enzo. Jullie Junior bed vond ik meteen leuk. Ik mocht 
ook de kleur van mijn bed zelf kiezen.

Ik ben echt supercontent met mijn bed en ook mijn 
vriendinnen vinden mijn kamer de max. Ik zit nu 
constant op mijn kamer.”

“Al mijn vriendinnen vinden mijn 
nieuwe bed de max.”
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Boxsprings & bedkader

Poten

Lattenbodems

Box 24
24cm

Box Switch
24cm

A-B-C-E-F-G
Ø: 6,5/8cm
h: 10, 16 &20 cm

brute poot
h: 6, 10 &16 cm

W
h: 6cm

P
h: 10cm

Q
h: 10cm

T
h: 13cm

O
h: 12cm

Y
h: 10cm

I
h: 10cm

H
h: 6cm

K
h: 6cm

Promoflex
Vast / Man / Elek

Electro box
33cm

Wimaflex
Vast / Man / Elek

Terraflex
Vast / Man / Elek

Creaflex
Vast / Man / Elek

Revoflex
Vast / Man / Elek

Senze schotelbodem
Vast / Man / Elek

Maxi Box 30
30cm

Easy Box
40cm

Uk Box vast
37cm

Uk Box elektro
37cm

Super Box
38cm

Senior Box
53>100cm

Bedkader
2 of 3 zijden
34cm
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Hoofdborden

Voetborden

Directo
90/105/120cm
Sphere: 120cm

Capitol
122cm

Amazone Directo
90/105/120cm

Amazone Classico
90/105/120cm

Quattro
85cm

Duette
90/105/120cm

Vertico
90/105/120cm

Vitello
105/120cm

Octo
90/105/120cm

Doblo
90/105/120cm

King
130cm

Uni
90/105/120cm

Krios
90/105/120cm

Directo Switch
90/105/120cm

Bi-color
90/105/120cm

Super
120cm

Signo
105cm

Directo
60cm

Classico
90/105/120cm

Queen
130cm

Classico
60cm

Linea (Wood)
105/120cm
Wood: + 4cm

Linea
60cm

Stretto
90/105cm
Wood: + 4cm

Stretto
50cm

Mondriaan
90/120cm
Sphere: 120cm



Latexmatrassen

Perfect
13cm

Ecofair royal
18cm

Medusa
18cm

Elegance
20cm

Ecofair latex
18cm

Florence
17cm

iSleep latex
18cm

Climacontroll
21cm

Monarque
21cm

Innergetic latexmatrassen

Innergetic Classic
20cm

iSleep innergetic
20cm

Innergetic de luxe
24cm

Innergetic bio
21cm

Innergetic Fusion
24cm

Accessoires Boxsprings

Voetbank
L:120/140/160 x 
B:41 x H:41cm

Nachttafel Mono
L:50 x B:50x 
H:38cm

Nachttafel Octo
L:32 x B:32 x 
H:44cm

Twin Large
L:50 x B:50x 
H:70cm

Kamerscherm
B:153 x H:175cm

Linnenkoffer
L:140/160 x 
B:50x H:50cm

Stoel Giulia
L:51 x  B:68 x 
H:82cm

Stoel Romanie
L:60 x  B:67 x 
H:65cm

Nachttafel Twin
L:50 x B:50x 
H:50cm

Nachttafel kubus
L:41 x B:41x
H:51cm

Nachttafel Super
L:41 x B:41x
H:51cm

90



Natuurlatexmatrassen

Ecofair xapura
13/20cm

Nordisk natural
22cm

Ecofair xapura 
royal
18cm

Signatur
20cm

iSleep natural
17cm

Bonnell veermatrassen

Standaard
17cm

Luxor-lux
21cm

91

Pocketveermatrassen

Messina PU/HR/latex
20cm

Kashmir/visco
23cm

Relax PU/HR/visco
20cm

Kashmir royal/visco
23cm

Napoleon
23cm

Relax de luxe
PU/HR/visco
23cm

Relatex
20cm

Relatex de luxe
23cm

Nordisk
PU/HR/visco/latex
21cm

UK 750
20cm

UK 1500
20cm

UK 750 Deco
20cm

UK 1500 Deco
20cm

Multilux de luxe
HR/latex/visco
27cm

Climacontroll 
pocket
27cm

Nordisk Multilux
HR/latex/visco
23cm

Multipocket matrassen

Multilux
HR/latex/visco
23cm



Schuimmatrassen & Koudschuimmatrassen

Florida PE 25/30/40
12/14/16cm

Visco-elastische matrassen

Ecofair visco 
naturalis
22cm

iSleep senze 
classic
23cm

Bolero HR 40/55
16/18cm

Senze high class
23cm

Senze classic
21cm

iSleep HR 55
18cm

Senze high class air
25cm

Bamboo visco 
naturalis
21cm

iSleep senze 
classic air
25cm

Ecofair Naturalis 50
18cm

Senze classic air
23cm
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Airflex de luxe
HR/latex/visco
27cm

Nordisk Airflex
22cm

Dual Action Pocketspring matrassen

Multilayer pocketmatrassen

Airflex
HR/latex/visco
23cm

UK 2400
26cm



Toppers

Topper 
HR/latex/visco
6cm

Topper Nordisk 
latex/visco
7cm

Topper Scandi 
latex/visco
12cm

Topper Royal
talalay
11cm

Topper Royal
embrace
11cm

Topper Royal
horsehair
11cm

Topper Climacontroll
8cm

Topper Signatur
10cm
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Contacteer Revor N.V. 
Gentstraat 58, B-8760 Meulebeke, België 
T +32 (0)51 33 50 60 
sales@revor.be 
www.revor.be 
 
Volg Revor via Facebook: 
www.facebook.com/revorbedding 
 
Volg Revor via Twitter: 
www.twitter.com/revorbedding 

Met speciale dank aan: 
Alle getuigen van wie we hun ervaring mochten publiceren. 
Sommige getuigenissen werden taalkundig aangepast ifv de leesbaarheid.De inhoud ervan werd evenwel 
niet gewijzigd. 
 
Concept, Art Direction, Fotografie & Design. 
Visueel Advertising





Uw erkende Revor dealer:


