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Met Bruno verbetert niet alleen het slaapcomfort
Sociale betrokkenheid is belangrijk voor ons. Daarom steunen wij sociale en ecologische projecten en verenigingen zoals  
Arche Kinderhilfe, het berenreservaat van Müritz en de aanplanting van gemengde bossen in Brandenburg.  

De Bruno filosofie
Sinds de oprichting van Bruno is onze succesformule gebaseerd op het   
gebruik van hoogwaardige materialen, een tijdloos design en innovatieve  
slaaptechnologie. De lange levensduur van onze producten en onze  
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding staan daarbij in het middelpunt van onze 
aandacht. 

Het hele team zet zich met hart en ziel in om deze visie te verwezenlijken.  
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De Bruno boxspring
De Bruno boxspring wordt met de hand uit echt hout en slijtvaste meubelstoffen gemaakt. Het buitengewone 
liggevoel bereiken wij door een innovatieve combinatie uit hoogwaardige pocketveren en ons zelfontwikkelde 
BrunoX®-schuim. Het resultaat is een uitzonderlijk goede nachtrust. 
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Lichtgrijs 
Hoofdbord Opus

Lichtgrijs 
Hoofdbord Classic  
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Antraciet 
Hoofdbord Classic  

Antraciet 
Hoofdbord Classic  

Design zit in ons DNA
"Bruno verbindt hoge functionaliteit met een duidelijk, 
doordacht Design." - Jury German Design Awards
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Kleuren

Design opties

Antraciet Lichtgrijs

Blauw

Hoofdborden

Potenvariaties
De volgende poten varianten zijn met de levering inbegrepen: 
• Boxspring in grijs, blauw, antraciet: metalen poten & houten poten (antraciet)
• Boxspring in beige: metalen poten & houten poten (beuken)

BeigeMetaal Antraciet hout Beukenhout Optisch zwevend

Opus (120 cm) Classic kort (100 cm) Compact (60 cm)Classic (120 cm)
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Totale hoogte
Classic & Opus: 120 cm

Lighoogte 65  cm

Totale lengte 215 cm

Totale breedte  
Breedte matras + 5 cm

Afmetingen en prijzenGemaakt van hoogwaardige materialen

140x200 cm 160x200 cm 180x200 cm 200x200 cm

Boxspring incl. matras € 1.925,– € 2.075,– € 2.325,– € 2.625,–

Boxspring incl. matras & topper € 2.075,– € 2.225,– € 2.525,– € 2.875,–

Hoofdbord Opus + € 75,–

Versie: December 2021, meer informatie op www.brunobed.nl/boxspring

Natuurlijk massiefhout
Het massieve houten frame garandeert duurzaamheid 
en bespaard daardoor grondstoffen. 

Hoogwaardige pocketveren
De 7-zone-speciaalkern van BrunoX®-schuim en de tot wel 
2.750 pocketveren zorgen voor een gezonde nachtrust. 

Met de hand gemaakt
De productie vindt uitsluitend in Duitsland en in aangrenzende  
buurlanden plaats. 
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Het Bruno gestoffeerde bed
Het Bruno gestoffeerde bed brengt een elegante stijl met luxueuze bekleding in uw slaapkamer.   
De 7-zone lattenbodem in combinatie met het hoogwaardige Bruno matras geeft u maximaal comfort 
en een goede nachrust.
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Lichtgrijs
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Versie: December 2021, meer informatie op www.brunobed.nl/gestoffeerdbed

140x200 cm 160x200 cm 180x200 cm 200x200 cm

Gestoffeerd bed € 750,– € 850,– € 950,– € 1.000,–

Gestoffeerd bed incl. lattenbodem € 1.000,– € 1.150,– € 1.250,– € 1.350,–

Gestoffeerd bed incl. lattenbodem en matras € 1.550,– € 1.750,– € 1.950,– € 2.100,–

Gestoffeerd bed incl. lattenbodem, matras & topper € 1.700,– € 1.900,– € 2.150,– €2.350,–

Afmetingen en prijzen

Totale hoogte 120 cm 

Lighoogte  60 cm

Totale lengte 217 cm

Totale breedte 
Breedte matras + 13 cm

De Bruno topper 
Dient als extra comfortlaag. In het bijzonder 
geschikt voor mensen die graag zacht liggen.  

Het Bruno matras 
De BrunoX®-koudschuim matraskern wordt  
aangevuld met 1.750 micro pocketveren. 

7-zone lattenbodem 
De lattenbodem is gemaakt van FSC  
gecertificeerd massiefhout.

Samenstelling gestoffeerd bed
Het Bruno gestoffeerde bed bestaat uit drie op elkaar afgestemde, modulaire componenten: de verstelbare 
lattenbodem, het Bruno matras en de bijpassende topper. Zo kunt u de afzonderlijke componenten individueel 
combineren. 
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De Bruno slaapbank
De Bruno slaapbank met boxspring comfort combineert een tijdloos, strak design met 
hoge kwaliteit. De handgemaakte productie en het gebruik van hoge kwaliteit massiefhout 
garanderen duurzaamheid. 
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BrunoX®-schuim
Onze duurzame speciaal schuim past zich perfect aan. 

675 pocketveren
De boxspringveren zijn individueel verpakt in 
pockets en termisch gehard. 

Massief houten frame
Het frame is gemaakt van hoogwaardig massief hout.  

De slaapbank met boxspring comfort
Ook op een slaapbank zou men perfect moeten kunnen zitten en slapen. Om deze reden  
hebben wij de bewezen Bruno boxspring technologie verder ontwikkeld. 

Voor nog meer slaapcomfort raden wij de Bruno topper aan.  
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Blauw
Armleuning Smal

Antraciet 
Armleuning Classic  



28 29

Design opties
Armleuningen

Classic

Kubus

Potenvarianten van de armleuning Classic

Metaal

Hout

Smal

Kleuren

Antraciet Lichtgrijs

BlauwTurquoise
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Het Bruno uitklapmechanisme
Dankzij het soepele en ongecompliceerde vouwmechanisme is de Bruno slaapbank kinderlijk eenvoudig in- en uit te klappen.  
De twee zitkussens kunnen in uitgeklapte toestand in de bank worden opgeborgen.

1 2 3

4 5 6
43 cm

84 cm
200 cm

Afmetingen en prijzen

Versie: December 2021, meer informatie op www.brunobed.nl/slaapbank

Prijzen:
2-zits    € 1.325,- 
3-zits    € 1.525,-

2-zits

63 cm

180 cm (160 cm bij smalle armleuning)
160 cm

84 cm

200 cm (180 cm bij smalle armleuning)
140 cm 

3-zits
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De Bruno slaapstoel
Op de Bruno slaapstoel kan men perfect zitten en comfortabel slapen. De slaapstoel combineert een tijdloos 
design en hoge kwaliteit met het gepatenteerde Bruno vouwmechanisme. Dit maakt de slaapstoel een prak-
tisch meubelstuk, die optisch gezien ook in elke kamer past. 
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Prijs:    € 775,- 

Design opties

Smal

Kubus

Antraciet

Turquoise

Lichtgrijs

Blauw

Afmetingen en prijs

43 cm

84 cm
200 cm

70 cm
90 cm 

63 cm

84 cm

70 cm
110 cm 

Versie: December 2021, meer informatie op www.brunobed.nl/slaapstoel

Armleuningen Kleuren Smal Kubus
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BIJ
1200 °C

GEVORMD

Het Bruno metaalbed 
"Factory"
Het Bruno metalen bed "Factory" is gemaakt van robuust  
kwaliteitsstaal dat bij 1200°C wordt gevormd. Dit maakt het tot een 
bed voor de eeuwigheid. De zwarte poedercoating onderstreept het 
minimalistische design.

Meer informatie op www.brunobed.nl/factorybed
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Fluweerzachte hoes 

Hoog elastische 
boxspringveren

7-zone kern van  
BrunoX® schuim

Het Bruno matras
Innovation Made in Germany

Meer informatie op www.brunobed.nl/matras

Meer Bruno produkten

De Bruno opbergbank

De Bruno topper De Bärenweich kussens & dekens Het Bruno hoeslaken

"Ik heb nu ruim een maand de Brunomatras. Ondanks mijn teruggekomen  
hernia heb ik daar 's nachts geen last van. Geen pijn in mijn heupen meer zoals op mijn 
vorige te harde matras, waardoor ik veel minder lig te draaien. Ik ben zeer tevreden."  
E.A. Bijkerk, Voorst.
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Overtuigende kwaliteit

"Bruno overtuigt door  
uitstekende branding." 

- Jury German Brand Awards

"Uitstekend design  
met hoge functionaliteit."

- Jury German Design Awards

Online bestelportaal erg  
gebruikersvriendelijk, statusupdates,  

bezorging zoals afgesproken.

"Meer dan 750 beoordeligen   
"zeer goed"!  

96% positive feedback."

"Bij Bruno kunt u proefslapen  
onder de gunstigste voorwaarden!"  

Consumentenbond april 2019.

Voorwaarden die u ontspannen laten slapen

Test zonder risico 
Gratis bezorging en 30 nachten proefslapen bij u thuis.

10 jaar garantie 
Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze producten.

Top prijs-kwaliteitsverhouding 
Dankzij de directe verkoop bespaart u de kosten van de traditionele detailhandel.

"Niet alleen lig je heerlijk  
op de matras, ook heeft  

deze een prachtig design!"
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Leer Bruno persoonlijk kennen

Stuttgart München Zürich Wenen

Kostbar Einrichtung
Neue Weinsteige 3
70180 Stuttgart
+49 (0)172 / 706 37 77

Openingstijden:
Do & vr:  14:00–18:30 uur 
Di & za:  10:00–14:00 uur

ABOVO
Rumfordstr. 8
80469 München
+49 (0)89 / 26 01 80 00

Openingstijden:
Ma–vr:  11:00–18:30 uur 
Za:  11:00–18:00 uur

WunschRaum

Obkirchergasse 21
1190 Wien
+43 1 328 13 26

Openingstijden:
Ma–vr:  10:00–18:30 uur 
Za:  10:00–14:00 uur

Binnenkort staan wij weer persoonlijk voor  
u klaar.

Berlijn Hamburg Frankfurt Düsseldorf

Bruno Showroom
Torstr. 220
10115 Berlijn
030 / 8080 171

Openingstijden:
Di–za:  11:00–19:00 uur 

Aspect Interior Design
Frankfurter Str. 55-57
61118 Bad Vilbel
+49 (0)6101 / 986 88 83

Openingstijden:
Di–vr:  10:00–19:00 uur
Za:  10:00–16:00 uur

Multibrand, Stilwerk 1. OG
Grünstr. 15
40212 Düsseldorf83
+49 (0)211 / 91 73 62 78

Openingstijden:
Di–vr:  11:00–18:00 uur
Za:  11:00–17:00 uur

Peemüller Raumausstattung
Rothenbaumchaussee 189 
20149 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 / 456746

Openingstijden:
Ma–vr:  11:00–18:00 uur 
Za:  10:00–14:00 uur
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Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlijn | Algemeen directeur.: Dr. Felix Baer, Christopher Schimmel, USt-IdNr.: DE815543960

www.brunobed.nl
 support@brunobed.nl

030 / 8080 171
Ma-vr: 09:00–18:00 uur


