
Scandinavisch Slapen

Scandinavisch Slapen

Gegarandeerde 
Kårlsson kwaliteit.

Ontdek Scandinavisch slapen 

met Kårlsson. Voel je thuis met 

constante kwaliteit, jarenlang 

comfort en stijlvol design. 

In jouw stijl en met ongekend 

gebruiksgemak. Precies zoals 

slapen bedoeld is.

GARANTI
 •

 K
VA

LITET • KÅRLSSO
N

Waar kwaliteit, 
comfort en design 

samenkomen.

Kårlsson



K
Boxspring Attraktiv Runda
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Met Kårlsson kies je voor 

meer dan een bed alleen.

Kårlsson is een ultieme 

slaapbeleving waarbij 

Scandinavisch slapen nog 

nooit zó eigen voelde. 

Met ongekend comfort en 

design in een stijl die precies

bij jou past, is Kårlsson het 

antwoord op al jouw 

slaapwensen. Puur en 

persoonlijk. Voor een nachtrust 

waar je u tegen zegt.

Scandinavisch Slapen

 Zo eigen.
Zo Kårlsson.

Zo Scandinavisch

Zorg, aandacht, hoogwaardige materialen en een 

schat aan ambachtelijke slaapkennis geven ieder 

Kårlsson product uitzonderlijke kwaliteit. 

Met Kårlsson kies je voor Scandinavisch 

slapen op z’n best. Iedere nacht, jarenlang. 

Vanzelfsprekend geven we een uitgebreide 

garantie op alle boxsprings en matrassen. 

Dat geeft gewoon een zeker gevoel.

GARANTI
 •

 K
VA

LITET • KÅRLSSO
N
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A
Altijd een stijl 
die precies bij 
jou past.

Kårlsson.
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Jouw eigen stijl.

Of je nu gaat voor stijlvol & 

basic met de Autentik collectie, 

voor trendy & slank met de 

Attraktiv collectie of voor rijk 

& gedetailleerd met de Unik 

collectie, bij Kårlsson voel je je 

altijd thuis. Met een design dat 

precies bij jou past. Omdat 

naast het slaapcomfort nu 

eenmaal niets zo persoonlijk 

is als jouw eigen stijl. 

Boxspring Attraktiv Trendik
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Autentik staat voor Scandinavisch slapen voor een comfortabele prijs.  

De verschillende Autentik boxsprings hebben een stijlvolle, basic vormgeving die je 

perfect combineert met diverse stijlen. Met de betrouwbare Scandinavische kwaliteit 

als basis ben je gegarandeerd van een heerlijke nachtrust. 

Autentik

Hoofdbord Kvadrat

Hoofdbord Lina

Hoofdbord Kurbat

Hoofdbord Tunn
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 slaapbeleving,
comfortabele prijs.

Scandinavische

Personaliseer je Autentik boxspring. 

Kies uit diverse hoofdborden, 

stofsoorten en -kleuren én breedte- 

en lengtematen. Kies het gestoffeerde 

pocketveermatras dat past bij jouw 

wensen en eisen in comfort en creëer 

nóg meer comfort met een van de 

vele topmatrassen.

Boxspring Autentik Kvadrat
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R
Dan weet je dat 
je thuis bent.

Kårlsson.
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Voel je thuis in je Kårlsson.

Je slaapt maar liefst een derde 

van je leven. Dat doe je dus 

maar beter op een plek waar

je je thuis voelt. Maak van je 

slaapkamer jouw happy place.

Met Kårlsson. Voor iedere

wens in stijl en comfort creëer

je met Kårlsson een eigen thuis 

in je slaapkamer. Dé plek 

waar je helemaal jezelf bent

en volledig tot rust komt.

Boxspring Autentik Tunn
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eigentijds,
slank design.

Topkwaliteit,

Helemaal on trend.

Een slank design met subliem slaapcomfort. Het zwevende 

hoofdbord Runda is superpraktisch om losse spulletjes in op te 

bergen. Met smal vormgegeven boxen die hoog op hun pootjes 

staan is deze boxspring een stuk fijner gebouwd. Helemaal on 

trend dus!

Basis Box Attraktiv Runda
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Attraktiv verrast je met innovatieve, slanke designs én topkwaliteit.

De boxsprings hebben een geraffineerde Scandinavische look van ranke lijnen,

een lage opbouw en verfijnde details. Kies voor jouw Attraktiv boxspring uit

verschillende hoofdborden, stofsoorten en -kleuren én breedte- en lengtematen.

Attraktiv

Hoofdbord Kvinna

Hoofdbord Runda

Hoofdbord Lykka

Hoofdbord Trendik
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Met Unik haal je pure weelde in je slaapkamer. De boxsprings onderscheiden zich met 

een rijke gedetailleerde vormgeving en bieden je luxe en comfort van het hoogste 

niveau. De verschillende hoofdborden geven de boxsprings een statige en unieke 

uitstraling. Personaliseer jouw Unik boxspring met een hoofdbord, stofsoort en -kleur 

én breedte- en lengtemaat naar keuze.

Unik

Hoofdbord Elit Hoofdbord Varje Hoofdbord Lista
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van het 
hoogste niveau.

Comfort

Basis box Unik Varje

Voortreffelijke nachtrust.

De verenkern van de Unik boxsprings beschikt over 

het unieke Edge-to-Edge systeem. Dit betekent dat 

de verenkern over het gehele liggedeelte van de 

boxspring loopt. Daardoor ervaar je extra comfort en 

ventilatie. Standaard geniet je op een Unik boxspring 

van het beste comfort met de combinatie van een luxe 

pocketveermatras en een hoogwaardig topmatras.
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Dankzij het balanssysteem geniet je bij de elektrisch verstelbare uitvoeringen 

van de Kårlsson Unik boxsprings van nóg meer comfort. Behalve een voortreffelijke 

slaappositie creëer je hiermee ook de perfecte ergonomische zitpositie in bed. Tijdens 

het verstellen blijft je zithouding gelijk. Zo zijn de stand van je benen, rug en nek 

altijd perfect op elkaar afgestemd en zit je comfortabel en relaxed.

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening.
De draadloze afstandsbediening is standaard voorzien van ledverlichting en duidelijke 

bedieningsknoppen voor extra gebruiksgemak. De afstandsbediening berg je op in een houder aan 
de zijkant van de boxspring. Bij de Unik boxsprings is dit een metalen, stijlvol vormgegeven houder.

Balanssysteem
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Optimaal genieten

Dát is Kårlsson. Ultiem comfort 

waarbij luxe ook écht luxe is.

Ga je voor meer gemak met een 

elektrisch verstelbare uitvoering? 

Dan kies je bij Kårlsson voor 

een uiterst kwalitatief systeem. 

Geruisloos en geleidelijk naar 

jouw perfecte slaappositie 

met een handzame, verlichte 

afstandsbediening. Gun jij jezelf 

ook ongekend gebruiksgemak en 

jarenlang comfort?

L
Scandinavisch Slapen

comfortabel
relaxen.

Gun jezelf
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Kwaliteit en ambacht, dé basis 

van jouw Kårlsson nachtrust.

Dat goed Scandinavisch slapen 

uitzonderlijke kwaliteit vergt, 

staat voor ons méér dan vast.  

Niet voor niets ontwerpen 

én maken we alle Kårlsson 

boxsprings en matrassen met  

de grootste zorg en aandacht.

Het gouden Kårlsson symbool, 

staat garant voor onze kwaliteit 

en vakmanschap. 

Dit symbool, geïnspireerd op 

het beroemde Zweedse Dalarna 

paardje, verzekert jou van 

jarenlang gebruiksgemak en 

hoge kwaliteit van je Kårlsson 

producten. Geniet standaard 

van 5 jaar garantie op je matras 

en zelfs 25 jaar op draad- en 

framebreuken van de box.

Aandacht tot in de allerkleinste 

details. 

Daarom kiezen we voor duurzaam, 

eerlijk handwerk waarbij we 

alleen de beste hoogwaardige 

materialen gebruiken. 

Zo geniet je jarenlang van een 

Scandinavische nachtrust die  

in comfort én stijl precies bij  

jou past. 
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GARANTI
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Gegarandeerde
kwaliteit.

Kårlsson.
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Boxspring Unik Lista.

Met boxspring Unik Lista geniet je van een grootse 

uitstraling en een minstens zo groot comfort. Het 

hoofdbord Lista heeft een robuuste en gedetailleerde 

afwerking met een speelse, opstaande rand. Het 

kunstleer van deze uitvoering zorgt voor een stoere 

touch. Je stelt jouw boxspring Unik Lista eenvoudig, 

geheel naar eigen wensen in comfort en looks samen.

18



Uitstapverlichting.

Met uitstapverlichting voeg je extra comfort 

toe aan je boxspring. Via een geïntegreerde 

bewegingssensor springt de verlichting 

automatisch aan zodra je je bed uitstapt. Zo heb 

je in het donker precies genoeg verlichting om je 

veilig te verplaatsen.

Edge-to-Edge systeem.

De Kårlsson Unik Elit, Varje 

en Lista zijn voorzien van het 

Edge-to-Edge systeem. De 

hoogwaardige pocketverenkern 

loopt bij deze boxsprings 

over de volledige breedte. 

Hierdoor geniet je over het 

gehele ligoppervlakte van 

hetzelfde comfort en dezelfde 

ondersteuning. Waar jij of je 

partner ook ligt. Een uniek en 

luxe systeem, speciaal voor 

de Unik boxsprings. Voor een 

optimale nachtrust. Kårlsson, 

aan álles is gedacht.

Scandinavisch Slapen

maakt het 
verschil.

Uitzonderlijke kwaliteit
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O
Boxspring Unik Elit
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Energiek opstaan.

Niets is zo persoonlijk als je 

eigen slaapcomfort. Met het 

juiste comfort ben je verzekerd 

van een optimale nachtrust. 

Maar ook van een heerlijke plek 

om te lezen of om samen rustig 

wakker te worden. 

Kårlsson heeft voor iedereen 

het best passende comfort met de 

juiste ondersteuning. Maak het 

zo comfortabel als je zelf wilt. 

Bijpassend voetbord.
Geef je boxspring nóg meer uitstraling met 

een bijpassend voetbord. Een voetbord 
maakt de boxspring extra stevig en zorgt 

ervoor dat je matras niet kan verschuiven.

 Comfort zoals 
jij dat wenst.

Kårlsson.
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Pocketboxspring Attraktiv
• Hoogte: ca. 37 cm inclusief poten
• Comfortzones: 1
• Kern: ca. 310 pocketveren p/m2
• Spiegel: zwart, 3D Mesh antislip 

Pocketboxspring Autentik
• Hoogte: ca. 37 cm inclusief poten
• Comfortzones: 7
• Kern: ca. 266 pocketveren p/m2

Pocketboxspring Unik
• Hoogte: ca. 44 cm inclusief poten
• Comfortzones: 7
•  Kern: Edge-to-Edge systeem*
• Spiegel: zwart, 3D Mesh antislip 

Topmatras Vildar HR
• Hoogte: ca. 8,5 cm
• Kern: 5 cm veerkrachtig HR-koudschuim
•  Tijk: afritsbaar, anti-allergisch, met 280 gr/m2  

anti-bacterieel polyester, wasbaar op 60 graden 

Pocketveermatras Vildar HR
• Hoogte: ca. 20 cm
• Afdeklaag: veerkrachtig HR-koudschuim
• Kern: ca. 280 pocketveren p/m2

• Comfortzones: 7
• Tijk: 2-zijdig met antislip en 3D ventilatie 

Pocketveermatras Vildar Latex
• Hoogte: ca. 20 cm
• Afdeklaag: soepel latex
• Kern: ca. 280 pocketveren p/m2

• Comfortzones: 7
• Tijk: 2-zijdig met antislip en 3D ventilatie 

Jouw stijl, jouw comfort, jouw Kårlsson. 

Je stelt jouw Kårlsson boxspring geheel naar eigen voorkeur samen. Ga voor de best passende 

combinatie van boxspring, pocketveermatras en topmatras voor het perfecte ligcomfort. Kies uit 

verschillende hoofdborden, stofsoorten en -kleuren, bedpoten en maak je boxspring ook qua looks 

helemaal eigen. Kies, combineer en geniet!

 Kårlsson boxspring
eenvoudig zelf.

Creëer je eigen,

Pocketveermatras Vildar Poly
• Hoogte: ca. 19 cm
• Afdeklaag: hoogwaardige polyether
• Kern: ca. 280 pocketveren p/m2` 

• Comfortzones: 7

Topmatras Vildar Latex
• Hoogte: ca. 8,5 cm
• Kern: 5 cm comfortabele ClimaLatex®
•  Tijk: afritsbaar, anti-allergisch, met  

280 gr/m2 anti-bacterieel polyester, wasbaar op 
60 graden

Topmatras Vildar Visco
• Hoogte: ca. 8,5 cm
•  Kern: 5 cm drukverlagend traagschuim SG 50
•  Tijk: afritsbaar, anti-allergisch, met 280 gr/m2 

anti-bacterieel polyester, wasbaar op  
60 graden 

1

2

3 Maak een keuze uit 6 topmatrassen

Maak een keuze uit 3 boxen

Maak een keuze uit 5 matrassen
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Hoogwaardige antislip.

Dankzij een antislipstructuur 

met ventilerende werking  

in zowel de boxspring  

als de matrassen, blijven  

de matrassen netjes  

op hun plek liggen. 

Vildar matrassen.

Geniet van ultiem comfort met 

een Vildar pocketveermatras. 

Kies voor het materiaal en het 

aantal pocketveren dat past bij 

jouw persoonlijke voorkeuren.

Topmatras Vildar Royal Visco
• Hoogte: ca. 9,5 cm
• Kern: 5 cm drukverlagend traagschuim SG 50
•  Tijk: afritsbaar, anti-allergisch, met 400 gr/m2 

anti-bacterieel Climawatt, 3D ventilatieboord, 
wasbaar op 60 graden

Topmatras Vildar Royal Talalay
• Hoogte: ca. 9,5 cm
•  Kern: 5 cm zeer soepel, ventilerend en  

veerkrachtige talalay latex
•  Tijk: afritsbaar, anti-allergisch, met 400 gr/m2  

anti-bacterieel Climawatt, 3D ventilatieboord, 
wasbaar op 60 graden

Pocketveermatras Vildar Deluxe
• Hoogte: ca. 20 cm
• Afdeklaag: soepel Latex 
• Kern: ca. 500 pocketveren p/m2

• Comfortzones: 7
• Tijk: 2-zijdig met antislip en 3D ventilatie 

Pocketveermatras Vildar Royal
• Hoogte: ca. 28 cm
•  Afdeklaag: 3,8 cm Posterfill® minipocketveren  

met 4 cm comfortabel en soepel Pulse latex
•  Kern: ca. 875 multi pocketveren p/m2 met Posterfill
• Comfortzones: 7
•  Tijk: afritsbaar, anti-allergisch, met 400 gr/m2  

anti-bacterieel Climawatt, wasbaar op 30 graden

Topmatras Vildar Aerospring HR
• Hoogte: ca. 9,5 cm
•  Kern: ca. 520 mini-pocketveren p/m2

•  Tijk: afritsbaar, anti-bacterieel polyester, 
wasbaar op 60 graden

•  Afdeklaag: veerkrachtig HR-koudschuim

Topmatras3

Box1

Matras2

Bijmeubel

6

Hoofdbord

5Stof

Poten4

Scandinavisch Slapen
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Trendy boxspring.

Met een ranke belijning, boxen die hoog op hun pootjes  

staan en een prachtig zwevend hoofdbord met stijlvolle  

stiknaad, geniet je met Attraktiv Kvinna van een trendy  

boxspring. De naar buitenstaande pootjes maken het slanke 

Scandinavisch design helemaal af.

 Jouw Kårlsson.
Jouw stijl.

Boxspring Attraktik Kv inna
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NBoxspring Autentik Lina

Arch
alu

Arch
zwart

Arch
brons

Basic
natuur

Basic
zwart

Maak een keuze uit 26 potensets4

Klass
alu

Oslo
natuur

Klass
brons

Klass
zwart

Optic
alu

Square
bruin

Square
natuur

Basic
alu

Basic
bruin

Style
alu

Style
bruin

Style
natuur

Curved
alu

Curved
brons

Curved
zwart

Oslo
bruin

Oslo
alu

Trad
zwart

Style
zwart

Wiel
zwart

Blok
alu

Bijpassend voetbord.

Het hoofdbord met stiknaden 

van de Autentik Lina is ook 

verkrijgbaar als voetbord.

Potensets.

Met de juiste pootjes geef je 

je boxspring nét dat kleine 

beetje extra uitstraling. Bekijk 

de verschillende potensets 

en ontdek welke pootjes jouw 

boxspring compleet maken.
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Boston
Liver

Boston
Niagara

Buffalo
Anthracite

Buffalo
Beigetaupe Plumb

Buffalo
Espresso

Buffalo
Onyx

Cover
Anthracite

Cover
Fossile

Cover
Grey

Cover
Lightgrey

Etna
Lightgrey

Etna
Green

Luca
Niagara

Luca
Royalblue

Luca
Anthracite

Luca
Mint

Mine
Chocolate

Luca
Black Onyx

Luca
Lightgrey

Etna
Cappuccino

Nika
Onyx

Riviera
Dolphin

Riviera
Eucalyptus

Riviera
Forest

Riviera
Anthracite

Riviera
Petrol

Riviera
Black

Soho
Bark

Soho
Camel

Soho
Cloud

Bloq
anthracite

Bloq
Brown

Bloq
Eucalyptus

Bloq
Light Grey

Bloq
Wood

Boston
Brandy

Boston
Bisque

Boston
Charcoal

Boston
Espresso

Bloq
Grey

Crush
Taupe

Etna
Anthracite

Etna
Black

Crush
Khaki

Etna
Burgundy

Crush
Onyx

Cover
Salmon

Crush
Anthracite

Crush
Ecru

Crush
Espresso

Mine
Denim

Mine
Graphite

Nika
Hunter

Nika
Dark Blue

Nika
Sky

Nika
Ash Grey

Nika
Anthracite

Mine
Hunter

Mine
Liver

Mine
Khaki

Soho
Hunter

Soho
Rosewood

Soho
Slate

Soho
Taupe

Soho
Lightgrey

Twill
Monument

Twill
Ocean

Twill
Meteorite

Twill
Shadow

Zoveel soorten. Zoveel kleuren.
Stoffen.

Maak een keuze uit 12 verschillende stofsoorten en 69 kleuren.

Met een groot aanbod aan trendy stofsoorten en -kleuren vind je altijd de juiste stof die past bij jouw 

Kårlsson boxspring, smaak en stijl. De duurzame Kårlsson stoffen hebben een bijzonder goede kwaliteit 

met slijtvaste eigenschappen.

5
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Complete slaapbeleving.

Met het bedtextiel van Kårlsson, 

onderverdeeld in een Silver en Gold 

collectie, maak je je Scandinavische 

nachtrust helemaal compleet. 

Geniet van pure materialen als witte 

ganzendons, ganzenveertjes en 

hoogwaardig katoen. Deze materialen 

verzekeren je van een uitstekende 

ventilatie en vochtregulatie én laten 

je dekbed en kussen heerlijk licht 

aanvoelen. Zacht en verfrissend 

comfort, de hele nacht door.

Kussen Latex - laag en hoog
Dit comfortabele latex kussen, gevuld met 

100% zacht en natuurlijk talalay latex, geeft 
een goede en stevige ondersteuning. Zo geniet 

je van een perfecte en ontspannen nachtrust.
Laag: 13 cm, Hoog: 16 cm

Donsdekbed Gold
Dit enkel donzen dekbed is het toppunt van 

comfort. Het dekbed is extra soepel en zacht, 
heeft een optimale vochtregulatie en een  

zeer hoge isolatiewaarde.
90% witte ganzendons, vulgewicht: 430 g/m2 

Hocker Nachtkast

Maak een keuze uit bijmeubelen6

Kussen dons - Gold en Silver
Een hoofdkussen gemaakt van 100% natuurlijke 

materialen met een goede vochtregulatie en 
een hoge isolatiewaarde. 

Gold: vulgewicht 900 g donspercentage 90%
Silver: vulgewicht 700 g donspercentage 60%

nachtrust 
compleet.

Je Scandinavische
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Scandinavisch Slapen

comfort zoals jij 
dat wenst.

Scandinavisch

beterbed.nl/karlsson

http://beterbed.nl/element

