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Actieperiode loopt van 20 december 2014 t/m 1 maart 2015. Uitgave december 2014. Prijs-, dessin-, kleur- en zetwijzigingen voorbehouden.

en morgen 
uitgerust weer op!

Jubilee 130
boxspringset 
Een diepe, diepe vering  
Supercomfort, en dat allemaal voor een  
feestprijs. Dat is de Jubilee 130, een complete 
boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid 
van onze 130ste verjaardag. Ja, mét fraai hoofd-
bord, twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, 
luxe meubelstof en een dikke topper.  
Een voetbord en hockers zijn los verkrijgbare 
accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een 
elektrisch verstelbare uitvoering. 
Profiteer van onze jubileumkorting: 
• vlakke uitvoering vanaf  
E 3.095,00 voor  E 1.795,00 
• elektrisch verstelbare uitvoering, van 
E 3.795,00 voor  E 2.495,00 

 Profiteer nu van een mooie 
     premie van E 100,00 op elk matras.

Speciaal ontwikkeld ter gelegenheid van ons 130-jarig bestaan. 
Een pocketveringmatras met natuurlatex dat werkelijk alles 
in huis heeft voor een comfortabele, gezonde en diepe slaap. 
Maar het mooiste van al, u profiteert nu van een ongelooflijk 
feestelijk aanbod: TWEEDE MATRAS GRATIS!  
Kwaliteit met 130 jaar ervaring erin  
verwerkt, daar wilt u meer van 
weten. Kom even testliggen en 
overtuig uzelf. 

Matras De LuxeJubilee  130

 
JUBILEE 130 MATRAS

NU 2 STUKS VAN 
E 1.590,- VOOR

E 795,-  
(70 X 200 CM)

NU TWEEDE 

MATRAS GRATIS!

    130 JAAR NORMA:
     TADAAAA!!

JUBILEE 130
VLAKKE UITVOERING
VAN E 3.095,- VOOR

e 1.795,-
(140 X 200 CM)
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MET  
€ 1.300,00
JUBILEUM- 
KORTING!

Al het voordeel van Norma ziet u bij ons: Jubilee  130Matras De Luxe
NU TWEEDE 

MATRAS GRATIS!

MEER INFO OP DE ACHTERZIJDE! 

NU MET E 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- E 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!
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Timeless, onze complete boxspringset met topper,  begon als 
een feest (een jubileum-aanbieding bij ons 120-jarig bestaan) 
en dat is het 10 jaar later nog steeds! Inmiddels is Timeless 
uitgegroeid tot een complete collectie, met op elke boxspring-

De meest gevraagde boxspring van Nederland 
pakt extra feestelijk uit:

Timeless slaat alles!

€1.595,-
TIMELESS ENTRADA 

VANAF D 2.895,- VOOR

VLAKKE UITVOERING 
(140 X 200 CM)

set die spraakmakende jubileumkorting. Die is bij ons 
130-jarig bestaan inmiddels opgelopen naar € 1.300,-!! Dat 
is één. Want er is veel meer moois te melden. Zoals veel extra 
jubileumvoordeel op alle modellen! Profiteer er van!

NU MET  
€ 1.300,00
JUBILEUM- 
KORTING!

€1.895,-
TIMELESS FLOW 

VANAF D 3.195,- VOOR

VLAKKE UITVOERING
(140 X 200 CM)

Timeless Select. Het summum van luxe en comfort
Subliem slaapcomfort, slapen als in een luxe hotel. Select wil hier zeggen: extra luxe latex topper, latex matrassen en 
extra hoge boxsprings. Hét bed voor veeleisende mensen. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
Vlakke uitvoering: vanaf € 3.695,00 voor € 2.395,00
Elektrisch verstelbaar:  vanaf € 4.595,00 voor € 3.295,00

Timeless No.1
Luxe boxspringset, zowel vlak als elektrisch verstelbaar verkrijgbaar. 
De boxspring is bovenop voorzien van anti-slip, waardoor de  
matrassen bij het verstellen keurig op hun plaats blijven. 
Timeless No. 1 is zeer compleet, met matrassen, toppers én een 
mooi hoofdbord. Uit te breiden met voetborden en hockers. 

€2.395,-
TIMELESS SELECT 

VANAF D 3.695,- VOOR

VLAKKE UITVOERING
(140 X 200 CM)

Antislip op boxspring Topper in splituitvoeringTopklasse afstandsbediening Gratis tweede hocker!

€1.895,-
TIMELESS NO.1 

VANAF D 3.195,- VOOR

VLAKKE UITVOERING
(140 X 200 CM)

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
Vlakke uitvoering: vanaf € 3.195,00 voor € 1.895,00
Elektrisch verstelbaar: vanaf € 4.095,00 voor € 2.795,00

Nieuw: Timeless Flow Vintage
Verrassend door zijn vele kleuren, 
het ‘vintage’ gecapitonneerde 
hoofdbord, de extra dikke topper 
en de prachtige pootjes. 

Best verkochte boxspring van 
Nederland  
In 2012 beste uit de test bij De 
Consumentenbond. Alleen in 
vlakke uitvoering verkrijgbaar. 
-  Van € 3.195,00 voor € 1.895,00

UW EXTRA 
VOORDEEL:
  € 99,-

NU MET JUBILEUM VOORDEELPAKKET:

- Gratis tweede hocker

Timeless Flow Vintage

UW EXTRA 
VOORDEEL:
  € 399,-

NU MET JUBILEUM VOORDEELPAKKET:
- Gratis splituitvoering van topper
- Gratis Eco afstandsbediening
- Gratis tweede hocker

Timeless Entrada
Instapmodel, als vlak en elektrisch 
verstelbaar bed verkrijgbaar. 

NU MET JUBILEUM VOORDEELPAKKET:
- Gratis antislip op de boxspring
- Gratis splituitvoering van topper
- Korting op afstandsbediening

Keuze uit twee uitvoeringen:
- Vlakke uitvoering:
  vanaf € 2.895,00 voor € 1.595,00 
- Elektrisch verstelbaar:
  vanaf € 3.495,00  voor € 2.195,00

NU MET JUBILEUM VOORDEELPAKKET:
- Gratis splituitvoering van topper
- Gratis Eco afstandsbediening
- Gratis tweede hocker
- Extra korting op Summum topper
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UW EXTRA 
VOORDEEL:
  € 350,-

NU MET  
€ 1.300,00
JUBILEUM- 
KORTING!

UW EXTRA 
VOORDEEL:
  € 499,-



Een prachtige landelijke uitstraling. Afgebeeld: Deco-model met Seam hoofdbord en opvallend massief houten poot-onderstel.

Een zeer moderne en strakke uitstraling. Afgebeeld: Topdek-uitvoering met Dual hoofdbord en chromen slee-poot.

Trend & Style. Kenmerkend voor deze collectie is het unieke Combispring® systeem. Toegepast in zowel de boxspring, de matras 
en de topperkern. Dit unieke slaapsysteem geeft een volledig gelijkmatige en zeer stabiele ondersteuning. Daarnaast biedt 
het Combispring® systeem de actieve ondersteuning van Pocketvering, het comfort en de contourvolging van latex en de 
sublieme vochtregulatie en ventilatie van binnenvering, alles in één systeem.

Zenith. Strak vormgegeven boxspring met een soft touch hoofdbord. Ideaal als ruggesteun bij 
tv-kijken of lezen. Onder het voeteneinde heeft u de keuze uit een deco-frame of mooie chromen 
pootjes. Vlakke uitvoering vanaf € 2.909,00 (160x200) 

Nieuws van Norma:
Trend & Style. Een prachtig huwelijk  
van design en comfort.

Comfort & Style. Wat een sfeer.

Stijlvol en lekker comfortabel slapen, dat is Comfort & Style. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:  Deco, Functional en Topdek.
•  Functional, met witte luxe dubbeldoek matrassen zonder topper; vlakke uitvoering € 2.395,00 Elektrische uitvoering € 3.395,00 (160x200)
• Deco, met meubelgestoffeerde matrassen en een topper; vlakke uitvoering € 2.495,00 Elektrische uitvoering € 3.495,00 (160x200)
•  Topdek, met witte luxe dubbeldoek matrassen met geïntegreerde topper; vlakke uitvoering € 2.995,00 (160x200)

In onze Trend & Style collectie is de hele boxspringset opgebouwd uit Combispring.
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Trendy slapen in stijl
In de Trend & Style collectie komen
moderne vormgeving en comfortabel 
slapen samen. Trend & Style is een 
lifestyle collectie die de zelfbewuste 
consument helemaal zelf kan  
samenstellen.



Vanaf € 540,00
(70 x 200 cm)

In 2012 en 2013 kregen we heel bijzondere complimenten. 
De Consumentenbond waardeerde ons Solara Combispringmatras 
als het beste van Nederland. Dat betekende nationale erkenning voor 
een eigen vinding die gaandeweg zijn weg vond naar de consument. 
Een belangrijke doorbraak voor het Combispring-concept.

Lekker comfortabel slapen, daar gaat het om
Zoals we hiernaast al hebben uitgelegd, combineert Combispring de 
beste eigenschappen van de beste matrassoorten. Daar bovenop ligt 

Solara Combispring Latex 20 matras.
Al twee keer als beste getest door De Consumentenbond. 
Hoeveel zekerheid wilt u hebben?

hier ook nog die comfortlaag van latex en dat merkt u echt. Want 
latex voelt heerlijk behaaglijk, onder alle omstandigheden. Het heeft 
ook een natuurlijke elasticiteit die ervoor zorgt dat de contouren 
van het lichaam perfect worden gevolgd, zodat het overal gelijk-
matig wordt ondersteund. 

U heeft al een Solara Combispring Latex 20 matras 
voor € 540,00  (70 x 200 cm).
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Combispring® Brezza 

Thermolux® en Thermogel®

Kersverse innovaties in onze Brezza Combispring lijn
Een goed matras zorgt ervoor dat u het behaaglijk warm in de winter 
en heerlijk koel in de zomer hebt. Thermolux (gelschuim) en Thermo-
gel® zijn nieuwe vindingen die dat effect aantoonbaar verbeteren. De 
Thermolux afdeklaag van gelschuim vormt zich naar het lichaam en 
ondersteunt het overal gelijkmatig. Deze Zwitserse vinding wordt actief 
bij (te) veel lichaamswarmte, absorbeert die wamte en geeft dan een 
fris en koel effect. Zo voelt uw matras altijd behaaglijk aan. De hoes van 
het matras heeft iets soortgelijks.  Het is een nieuw 4-way stretch dubbel-
doek, voorzien van Thermogel®.  Ook dát reguleert de temperatuur en 
versterkt dus het klimaatregelende effect. Norma past gelschuim en 

Thermogel® toe in haar Brezza 
Combispring Thermolux matras.

Brezza Combispring®, een matras met alleen maar
top-eigenschappen
Alle top-eigenschappen van succesvolle matrastypen zijn voor u 
samengebracht in dit Combispring-matras: de souplesse van latex, de 
ventilatie van binnenvering, de buigbaarheid en actieve ondersteuning 
van een pocketveringmatras. Dit matras is prima geschikt voor alle 
verstelbare bedden. De kern bestaat uit een goed ventilerend schuim 
waarin honderden veren zijn geplaatst die zorgen voor een actieve 
ondersteuning. 
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in 2012 en 2013!

Nu met de klimaatregelaars Thermolux® en Thermogel®

                  (Spraakmakende innovaties uit Zwitserland)

Brezza, een topcollectie matrassen 
met 90 dagen omruilgarantie!

De voordelen van ons Brezza 
Combispring matras met 
Thermolux® en Thermogel®:

• Optimaal drukverlagend
• Perfecte ondersteuning
• Verkoelend effect
• Maximale ventilatie 
• Beste temperatuurregelaars


