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OVERSIZED DESIGN

High-end, ultra luxueus en oversized. De ‘Ooh’ van 
fantastisch en de ‘Aah’ van zalig. Met zijn elegante 
ronde vormen heeft de Skybox net die visuele 
indruk van een oversized bedframe zonder extra 
ruimte in te nemen. Om nog maar te spreken van 
de goede nachtrust die je ervaart!

LOW HEIGHT POCKETVEREN

Met de nieuwste technologiën gaan ook onze 
boxsprings erop vooruit. De Skybox is met zijn 
12cm een ware streling voor het oog.
De geïntegreerde 6cm hoge pocketveren zorgen 
voor een optimaal comfort, ook in combinatie met 
jouw favoriete revor-matras.

Een oversizing van 
4cm puur voor 
zijn esthetiek

Box 12cm

6cm Low height 
pocketveren

Zwevend
hoofdbord

75cm

Strak design

Delta pootjes
20cm



‘S TOF GEKOZEN

Wat is er nou leuker dan een bed die de 
volledige ruimte opeist? Een echte eyecatcher 
in je slaapkamer. Of net die kleurenmatch die 
de ruimte helemaal af maakt.

De Skybox is verkrijgbaar in zoveel stof- en 
lederlookkleuren dat hij thuis hoort in elk 
interieur. Makkelijk te onderhouden en ze zijn 
ook duurzaam. Aan jou de keuze!

Stofcategorie 20

Ontdek alle stofkleuren online of bij één van de verdelers 
in jouw buurt. Kleuren kunnen afwijken. Kies zeker jouw 
kleur aan de hand van echt stofstalen.

Stofcategorie 30

100
kleuren
stof en lederlook

Henson White

Barbados 1

Dallas Grey

Santos Dark Sand

Hopper Ivory

Bilbao Spruce

Mika 2201 Woolen Marine

Henson Cool White

Bilbao Pigeon

Santos Black

Santos Darkbrown

Ray 140

Hopper Brown

Pole Smoke Barbados 8

Burma White

Monet Glaze Silver

Burma Onyx

Mazza Taupe

Burma Plumb

Frisco Denim

Tecnica Copper Troy Gargoyle

Burma Liver

Pandora Silver

Tecnica Bronze

Monet Glaze AntraciteBurma Dark Brown

Sevva Feather

Tecnica Sepia

Monet Glaze Taupe

Maak via de website 
kennis met elk 
individueel kleur!

MET JE HOOFD IN DE WOLKEN?
OF EERDER MET JE VOETJES
OP DE GROND?

De Skybox wordt geleverd met het Vitello 
Modern Rondo hoofdbord. Een ideale match 
met de Skybox. Heb je liever een zweverig 
concept? Of neig je meer naar een stevig 
uitzicht? Hoe dan ook; de Skybox blijft zijn 
hoogvlieger uitstraling behouden!

ELEGANTIE
HOUDT VOET BIJ STUK

Om het klassevolle concept af te werken wordt 
de Skybox ondersteund door elegante houten 
poten. De Delta pootjes liften de Skybox 20cm 
hoog en zijn verkrijgbaar in naturel of wengé.

Delta naturel - 20cm Delta wengé - 20cm

WWW.REVOR.BE
Skybox is een product van REVOR, Belgisch fabrikant van matrassen 
en bedbodems met als fi losofi e het duurzaam inzetten op een beter 
slaapcomfort en een gezondere ergonomie voor iedereen. #slaapdoetleven

Slaap doet leven

75cm

92cm


