
SETPRIJS
vanaf

€ 3.495,-
inclusief box,
hoofdbord,

poten en matras

Nice & Easy
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Het beste
van twee werelden
Een zwevend hoofdbord met afgeronde hoekjes, elegante pootjes, unieke kleuren,
de Nice & Easy heeft het allemaal. Deze set werd speciaal ontworpen om hoofden 
te doen draaien. Laat je niet misleiden, het elegante design van het bed gaat hand 
in hand met een krachtige binnenkant. De pocketveren in deze boxspring bieden je
alle ondersteuning die je nodig hebt en garanderen de beste slaapervaring.

POOT L10V 

13 CM

STRIPE 

HOOFDBORD

STOFKLEUR 

H&J6-38

LED LEESLAMP  

MET USB  

AANSLUITING ENKEL 

BIJ UNI HOOFDBORD

AFRITSBARE 

ANTIBACTERIELE 

TIJK MET TENCEL 
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Jouw creativiteit
is je speelveld
“Kiezen geeft alleen maar stress” hoor je wel eens hier of daar. 
Maar niet bij ons. We maken telkens de perfecte combinaties 
met een kleine selectie uit ons groot aanbod. Modern of 
klassiek interieur: de hoeveelheid stofkleuren, die je tot jouw 
beschikking hebt, en de Nice & Easy selectie geven jou een 
veelzijdige boxspringset.



76

Lets move
Ben jij één van de genieters die ‘s morgens 
nog graag in bed blijft liggen? Of één van 
de nachtdieren die graag nog wat leest 
voor het slapen gaan? Met de elektrische 
uitvoering hou je het comfortabel voor 
jezelf. Handig te bedienen via de draadloze 
bediening of via de app.

POOTJES 13 CM 

BRUIN

ONTWIKKELD VOOR 

EEN PERFECTE 

NACHTRUST

PANDA MATRAS

25 CM
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Kies je boxspring vlak Kies je hoofdbord

Kies je boxspring elektrisch

	  Box 25
Hoogte van 25 cm,  
uitgerust met pocketveren.
Breedte: 140, 160 of 180 cm 

( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 ) 
Lengte: 200 of 210 cm

	  Box 18
Hoogte van 18 cm,  
uitgerust met pocketveren.
Breedte: 140, 160 of 180 cm 

( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 ) 
Lengte: 200 of 210 cm

	  Uni
Hoogte: 100 cm
Breedte: boxbreedte + 20 cm

	  Stripe
Hoogte: 100 cm
Breedte: boxbreedte + 20 cm

	  Pocket
Hoogte: 100 cm
Breedte: boxbreedte + 20 cm

	  Box 25 elektrisch
Hoogte van 25 cm. Elektrisch verstelbaar met 5-knik.
Met 6 cm low height pocketverenkern. 3D antislip spiegel.
Draadloze bediening of via app.
Breedte: 140, 160 of 180 cm 

( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 ) 
Lengte: 200 of 210 cm

STAP 1. KIES JE BOxSPRING Stap 2. Kies je hoofdbord Stap 3. Kies je kleur
Stap 4. Kies je pootjes Stap 5. Kies je matras Stap 6. Kies je accessoires

Stap 1. Kies je boxspring STAP 2. KIES JE HOOFDBORD Stap 3. Kies je kleur
Stap 4. Kies je pootjes Stap 5. Kies je matras Stap 6. Kies je accessoires

18 / 25 CM

25 CM
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Stap 1. Kies je boxspring Stap 2. Kies je hoofdbord STAP 3. KIES JE KLEUR
Stap 4. Kies je pootjes Stap 5. Kies je matras Stap 6. Kies je accessoires

Stap 1. Kies je boxspring Stap 2. Kies je hoofdbord Stap 3. Kies je kleur
STAP 4. KIES JE POOTJES Stap 5. Kies je matras Stap 6. Kies je accessoires

Stap 1. Kies je boxspring Stap 2. Kies je hoofdbord Stap 3. Kies je kleur
Stap 4. Kies je pootjes STAP 5. KIES JE MATRAS Stap 6. Kies je accessoires

Kies je kleur
Kies uit het BASIC stoffengamma van Haarhuis & Jansen 

Kleurkeuzestress?
Kies zonder moeite een 5-tal kleuren, geef ze door via onze Haarhuis & Jansen 
dealer en wij sturen echte tastbare stofstalen naar jou toe. Slim toch?

Naast deze BASIC stoffen hebben we ook nog een PREMIUM stoffengamma voor € 500,- meerkosten. 
Deze premium stoffen zijn eenvoudig te reinigen, duurzaam, kind- en huisdiervriendelijk, antimicrobieel, 
antibacterieel en schimmel- en geurbestendig. Ben je benieuwd naar de premium stoffen ga dan naar de 
Haarhuis & Jansen dealer.

Kies je pootjes
 

     

 13 cm 13 cm 12 cm 12 cm
 Bruin Goud Chroom Zwart

Kies je matras

Helemaal gratis!

	  Panda
• 7 slags Zwitsere pocketveer*
• 7 zones
• Afdeklaag van 3cm HRP-schuim*
• Stretch drukverdeler
• Afritsbare antibacteriële tijk met 

Tencel

	  Palazzo
• 7 slags Zwitsere pocketveer
• 7 zones
• Afdeklaag van 3cm natuurlatex
• Drukverdeler van wol met stretch in 

schouder gedeelte
• Afritsbare antibacteriële tijk met 

Tencel

	  Perfect
• 7 slags Zwitsere pocketveer
• 8 zones
• Afdeklaag van 3cm natuurlatex
• Unieke gepatenteerde drukloze  

schouderzone
• Afritsbare antibacteriële tijk met 

Tencel

	  Optie
Alle 3 de matrassen zijn ook leverbaar  
als een border matras met handgrepen 
en ventilatiekanalen. Hoes met cellulose 
en zilver.

23 CM

23 CM

23 CM

28 CM
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Stap 1. Kies je boxspring Stap 2. Kies je hoofdbord Stap 3. Kies je kleur
Stap 4. Kies je pootjes Stap 5. Kies je matras STAP 6. KIES JE ACCESSOIRES

Maak je nachtrust compleet

	  Nachtkastje ‘NK1’
Nachtkastje gestoffeerd net als  
de boxspring. 1 lade soft close.

	  Leeslamp met USB*
Per set van 2 stuks.
* Enkel mogelijk op Uni hoofdbord

	  Bedkoffer LK1

Jouw Nice & Easy

Vanaf 3.495 euro heb je jouw eigen Nice & Easy boxspringset. Hieronder vind je de 
prijzen voor de mogelijke upgrades binnen het Nice & Easy gamma. Ga voor een 
elektrische versie of kies een luxueuzere stof uit onze premium collectie.

Box + matras* (160 of 180 cm / 200 of 210 cm) Stof basic

Box 18/25 vast  
+ Panda stretch € 3.495,-

Box 18/25 vast 
+ Palazzo stretch € 3.895,-

Box 18/25 vast 
+ Perfect stretch € 4.895,-

* Inclusief hoofdbord en pootjes.

Opties (160 of 180 cm / 200 of 210 cm)

Box 25 cm elektrisch + € 2.300,-

Border matrassen met handgrepen + € 400,-

Leeslamp met USB (enkel bij hoofdbord uni) set + € 349,-

Topmatras natuurlatex 10 cm 2-persoons 160 of 180 / 200 of 210 + € 1.095,-

Topmatras natuurlatex 6 cm 2-persoons 160 of 180 / 200 of 210 + € 875,-

Split in topmatras + € 150,-

Matrassen gestoffeerd in kleur van het bed
(alleen in combinatie met topmatras)

gratis

Stofkeuze

Premium stof FibreGuard** + € 500,-

** Zeer eenvoudig te reinigen, duurzaam, antibacterieel, kind– en huisdiervriendelijk, antimicrobieel,  
schimmel– en geurbestendig.

vanaf

¤ 349

vanaf

¤ 549

¤ 349
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Zwitserse pocket

Zwitserse machine zorgt voor de verwerking van High Tensil draad. Deze draad 
heeft een hoger carbon gehalte dan standaard pocketveren en daardoor veel flexi-
beler én veerkrachtiger. Verzakkingen in deze veer is nagenoeg niet meer mogelijk.

HRP schuim
Dit schuim heeft een hoog polyol gehalte en daardoor is het veel elastischer en 
veerkrachtiger dan gewoon koudschuim. Het schuim gaat bovendien langer mee en 
heeft een open celstructuur.

Tencel
Tencel is antibacterieel, zacht en absorbeert water beter dan katoen. Duurzaam en 
gemaakt van hout afkomstig uit bossen met het FSC-keurmerk. Wordt gemaakt 
van houtpulp van de eucalyptusboom, een 100% natuurlijke grondstof. Bovendien 
100% biologisch afbreekbaar. Warmte- en vochtregulerend. 

Onze premium stoffen zijn  
behandeld met Fibreguard

Hoe reinigt u Fibreguard-stoffen?
In de meeste gevallen met water, voor de meer hardnekkige vlekken heeft u mis-
schien een beetje huishoudzeep nodig. Dit geldt voor op olie gebaseerde vlekken, 
bijvoorbeeld mayonaise. Lees hieronder hoe u onze stoffen kunt reinigen.

1. Geen paniek! Voor moeilijke vlekken zoals modder, ketchup of lippenstift heeft u 
een theelepeltje nodig. Verwijder met de rand van het theelepeltje de vlekres-
tanten. Voor andere vlekken zoals koffie of inkt hoeft u dit niet te doen.

2. Water en deppen! Dep de vlek met water en een vel keukenpapier. Maak geen 
cirkelvormige wrijfbewegingen want anders scheurt uw keukenpapier en kruipen 
de vezels in uw stof. Spoel en herhaal tot u de vlek niet meer kunt zien op het 
keukenpapier.

3. Water & Cirkels. Voeg meer water toe en wrijf voorzichtig met een microvezel-
doekje. Gebruik zeep indien nodig. Elke zeep is hiervoor geschikt, het maakt niet 
uit wat u in huis heeft. Nu kunt u wel cirkelvormige bewegingen maken. Geen 
enkel probleem. Herhaal het proces totdat de vlek volledig is verwijderd.

4. Laat aan de lucht drogen! Dit is zeer belangrijk. Gebruik geen haardroger of 
maak de vlek op geen enkele manier warm. Gewoon aan de lucht laten drogen.

Zeer eenvoudig  
te reinigen

Duurzaam

Antimicrobieel

Kind– en huisdier-
vriendelijk

Antibacterieel

Schimmel– en geur-
bestendig



SCAN DE qR CODE EN  

VIND UW DEALER


