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Het Bruno Gesto!eerde Bed

Het gesto!eerde bed Bruno brengt een elegante stijl met luxueuze 
bekleding in de slaapkamer. Het bestaat uit drie op elkaar afgestemde, 
modulaire componenten: de verstelbare lattenbodem, de Bruno matras 
en de topper. Dit betekent dat de afzonderlijke componenten afzonderlijk 
kunnen worden gecombineerd. De 7-zone lattenbodem in combinatie 
met de hoogwaardige Bruno matras zorgen voor maximaal comfort en 
een goede nachtrust.

De Bruno slaapstoel

De Bruno slaapstoel is de perfecte plek om comfortabel te zitten en 
te slapen. De slaapstoel combineert tijdloos design met hoge kwaliteit. 
Door het gepatenteerde Bruno vouwmechanisme, kan hij in 15 seconden 
worden veranderd in een comfortabel logeerbed. Met een breedte van 
70 cm, geeft het voldoende ruimte voor één persoon. Dit maakt de 
slaapstoel een praktisch meubelstuk dat ook nog eens goed staat in elke 
kamer. 

De Bruno boxspring

Het Bruno boxspring combineert slaapcomfort met ambachtelijk  
vakmanschap en is de winnaar van de German Design Award 2018. Of 
het nu houten poten, metalen poten of de zwevende stijl is: alle drie 
opties zijn inbegrepen in de levering. Dankzij de ingenieuze gewichts-
verdeling past het bed zich optimaal aan het lichaamsgewicht aan en 
maakt hardheidsgraden overbodig.

De Bruno slaapbank

De Bruno slaapbank combineert een elegant design met functionaliteit. 
Voor de Bruno slaapbank hebben we onze beproefde boxspring tech-
nologie verder ontwikkeld en gebruiken we hoogwaardige pocketveren. 
Dankzij het soepele en ongecompliceerde vouwmechanisme kan de 
Bruno slaapbank in slechts 15 seconden worden in- en uitgeklapt.
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Het Bruno "Factory" metalen bed

Het metalen Bruno Factory bed overtuigt door zijn heldere, minima-
listische vormgeving in industriële stijl. De handmatige productie uit 
robuust kwaliteitsstaal maakt het metalen Factory bed uiterst  
duurzaam en stabiel. De zwarte poedercoating zorgt voor een elegant  
oppervlak en maakt elk bed uniek.

De Bruno opbergbank

De Bruno opbergbank is gemaakt van robuust massief hout en past 
dankzij de bekleding van onze beproefde, hoogwaardige meubelstofstof 
bijzonder goed bij alle Bruno slaapkamermeubels en geeft daar bovenop 
nog extra bergruimte. Deze combinatie van de beste materialen en  
tijdloze look is uiterst duurzaam.

Het Bruno matras

Het Bruno matras is gemaakt in Duitsland. De speciale 7-zone kern van 
BrunoX® schuim en tot 1.750 pocketveren zorgen voor een gezonde 
nachtrust.
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