
Eigen ontwerp
Boxspring Cinnamon is lekker basic en  
voelt zich daarom thuis in elke slaapkamer. 
Hier is ie bekleed met stof Nature in Taupe. 
Niet helemaal je stijl? Gewoon een andere 
stof en kleur kiezen. Maatwerk was nog 
nooit zo makkelijk. 

< 
 Boxspring Cinnamon in stof Nature kleur Taupe, 

180x210 cm vanaf € 2210,-.

M.m.v. vtwonen.nl (hanglamp, flanellen dekbedovertrek, 
bijzettafel, vloerkleed, Novilon vloer, alles van vtwonen), etsy.nl 
(printable posters), ikea.nl (fotolijsten), zarahome.nl (slippers). 
Overig privébezit. 

Hotelgast @home
Met zijn luxe uitstraling zou boxspring  
Ginger niet misstaan in een sterrenhotel. 
Fan van hotelchic? Dan is dit de ideale keuze. 
Prachtig in combinatie met natureltinten.

> 
 Boxspring Ginger in stof Cube Ocher kleur Yellow, 

180x210 cm vanaf € 2150,-.

M.m.v. vtwonen.nl (flanellen dekbedovertrek in kleur Earth en 
okergeel kussensloop, beide van vtwonen), bymolle.com (grijs 
kussen, plaid), couleurlocale.eu (hanglamp), marshall.com 
(speaker Acton), basiclabel.nl (print en lijst aan de wand). 
Overig privébezit. 

Droom je van een bed op maat? Dat kan met de boxspring-collectie 

Lifestyle by vtwonen. Model, kleur, stof, breedte, lengte, poten: kiezen & customizen maar. 

Gemaakt door slaapspecialist Swiss Sense, dus dat ligt wel snor.

productie TANJA SAARBERG | styling MARLIES DOES, KIM VAN ROSSENBERG | fotografie SJOERD EICKMANS, PEGGY JANSEN 

sweet dreams
Alle ingrediënten voor 
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Nog héél even
We brengen maar liefst een derde deel van 
ons leven door in bed. En met boxspring  
Basil misschien zelfs wel langer. Niet alleen 
is hij supercomfortabel, hij heeft nog goede 
looks ook, met z’n ronde vormen en retro 
uitstraling.

< 
 Boxspring Basil in stof Glory kleur Bottle Green, met 

voetbord, 180x120 cm vanaf € 2450,-.  

M.m.v. vtwonen.nl (beddengoed van vtwonen, tapijt Padded Moss 
van vtwonen), karwei.nl (muurverf Army Green van vtwonen, op 
deur lakverf Moss van vtwonen), ikea.nl (plaid), hammam34.com 

(badjas), hm.com (leren slippers). Overig privébezit.

Fijne hang-out
Kussens, plaids en een warm tapijt in  
bij passende sobere kleuren maken van de 
stoere boxspring Thyme een plek om uren 
door te brengen. Laat het ontbijt maar  
doorkomen!

> 
 Boxspring Thyme in stof Tweed kleur Middle Grey, 

180x210 cm vanaf € 1950,-.

M.m.v. vtwonen.nl (dekbedovertrek Natural Stone en kamerjas 
Cuddle, beide van vtwonen), beddinghouse.nl (kussen in kleur 
Cinnamon), bymolle.com (bank van Fdb Møbler), couleurlocale.eu 
(hanglamp, bijzettafel boomstam, plaid, kan), hm.com (vloerkleed), 
basiclabel.nl (fotolijst met print Blake). Overig privébezit.

ONE OF A KIND
Alles is met alles te combineren om zo een uniek bed samen te stellen. 

KIES…

DE LIFESTYLE BY VTWONEN COLLECTIE IS 
TE KOOP BIJ SWISS SENSE (SWISSSENSE.NL) 

 KIJK VOOR ADRESSEN OP VTWONEN.NL/
VERKOOPADRESSEN 

HET MODEL Thyme, Pepper, 

Cinnamon, Sage, Basil of Ginger 

HET HOOFDBORD Thyme, Pepper, 

Cinnamon, Sage, Basil of Ginger

DE LENGTE 200, 210 of 220 cm

DE BREEDTE 140, 160, 180 of  

200 cm

DE STOF Oxford, Tweed, Cube, 

Nature en Glory 

DE STOFKLEUR Er zijn er 29 

DE KLEUR VAN HET FRAME VAN 

GEPOEDERCOAT STAAL Zwart, 

antraciet of champagne

DE BODEM Voor de boxspring

DE MATRAS EN TOPPER 

DE POTEN Track, Edge of Angle

EXTRA’S Bijpassende nachtkastjes 

en/of een voetenbank

 
Praktisch extraatje van hoofdbord Basil: het 
opbergvak voor een tijdschrift of (puzzel)boek.
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DE LIFESTYLE BY VTWONEN COLLECTIE IS TE KOOP BIJ SWISS SENSE (SWISSSENSE.NL) 
 KIJK VOOR ADRESSEN OP VTWONEN.NL/VERKOOPADRESSEN 

De nacht wacht
Boxspring Pepper is stoer, maar toch 
elegant. Strak, maar toch cosy. Dat zit  
’m in de robuuste groene tweed waar-
mee hij is bekleed. Maar met een paar 
aanpassingen gaat ie net zo makkelijk 
op de klassieke toer. 

> 
 Boxspring Pepper in stof Tweed kleur Moss 

Green, 180x210 cm vanaf € 2210,-.

M.m.v. vtwonen.nl (beddengoed Natural Stone Dark Green 
en badjas Cuddle van vtwonen), beddinghouse.nl (witte 
kussensloop, hoeslaken), bepurehome.com (sprei, fauteuil 
Woolly), bymolle.com (vloerkleed, grijs kussen), adidas.nl 
(sneakers). couleurlocale.eu (lamp). Overig privébezit.
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