


Je bent actief op alle fronten. 

Je gezin, werk, sociale leven. Intens, maar jij kunt 

het allemaal aan. Door balans te creëren in voeding, 

beweging en heel belangrijk, slaap. Door jouw rust 

alle ruimte te geven, zodat je volop nieuwe energie krijgt. 

Daarom kies je voor het weldadig natuurlijke 

comfort van Sand by Eastborn. Een slaapsysteem 

met alle ruimte voor innovatie, design 

en duurzaamheid.

Sand by Eastborn. 

Eindeloze rust om ontspannen 

je balans te vinden. 



Je bent actief op alle fronten, en ook nog allemaal tegelijk. Je 

gezin, je sociale leven, je werk, sporten.  En alles wat er nog 

bij komt. Ondertussen wil je ook je steentje bijdragen aan een 

duurzame wereld. Je kunt het allemaal aan. Maar dan is het wel 

fijn om af en toe de boel de boel te kunnen laten. Zodat je er 

daarna weer vol nieuwe energie tegenaan kan.

 

Sand by Eastborn brengt weldadige ontspanning bij je thuis. 

De slaapkamer wordt steeds meer een ruimte om je terug te 

trekken en te ontspannen. Je komt er helemaal tot rust. Sand 

by Eastborn weerspiegelt de laatste inzichten en slaaptrends. 

We werken zoveel mogelijk met duurzame grondstoffen en 

we produceren onze collectie zo circulair mogelijk. Met als 

doel: zo weinig mogelijk verspillen, want afval is grondstof voor 

nieuwe producten. Natuurlijk doen we daarbij geen concessies 

aan kwaliteit en comfort. Want uiteindelijk gaat het om jouw 

ontspannen rust, die je weer in balans brengt.

SAND BY EASTBORN
Eindeloze rust om ontspannen je balans te vinden



Soepele touch en uniek comfort

Het natuurlijke comfort van Sand by Eastborn matrassen en 

boxsprings is het resultaat van innovatie en topkwaliteit. Vanaf 

de eerste aanraking ervaar je ultieme ontspanning. In de Sand 

by Eastborn collectie werken we uitsluitend met ‘side to side’ 

pocketvering. 

 

We combineren deze pocketvering met een unieke, separate 

schouderzone. In het matras komt het ‘side to side interieur’ 

tot leven door de interactieve hoog-laag veren. Je kunt er ook 

voor kiezen om het matras af te dekken met comfortfoam 

voor een meer stevig ligkarakter. Of met natuurlatex 

voor het ultieme Sand by Eastborn comfort. Onze drie 

topdekmatrassen zijn gevuld met comfortfoam, natuurlatex 

of een uitgebalanceerde combinatie van micropocketveren en 

natuurlatex. Dit alles omhuld met een volle, genopte tijk die het 

comfort van een complete Sand by Eastborn boxspringset naar 

een extra hoog niveau tilt.

Nederlands fabricaat en eigentijds design

Sand by Eastborn wordt gemaakt in onze steeds groenere 

fabriek in het mooie Twente. Hier zetten dagelijks zo’n 110 

vakmensen zich vol passie in voor de nachtrust en het 

ligcomfort van slapend Nederland en België. Onze mensen 

werken vaak al lang bij ons. Daardoor hebben ze een schat aan 

kennis van gezond slapen. Dat merk je aan de kwaliteit en de 

hoogwaardige afwerking van Sand by Eastborn. 

Samenwerking met Henk Heres 

De Sand by Eastborn collectie is samen met designer 

Henk Heres vormgegeven. Henk is een meester in het 

samenbrengen van design en circulariteit. Als geen ander weet 

hij harmonie te creëren tussen vormen, materialen en emotie. 

De modellen uit de Sand by Eastborn collectie ogen natuurlijk, 

organisch en tijdloos. Daarom mag je er zeker van zijn dat je 

op een boxspring van Sand by Eastborn jarenlang van (visuele) 

kwaliteit geniet.

WAAR STAAN WE VOOR?



Ultieme aandacht voor een duurzame wereld

De Sand by Eastborn collectie komt zoveel mogelijk op een 

circulaire manier tot stand. De grondstoffen en materialen 

komen als het maar even kan uit natuurlijke of gerecyclede 

bronnen, en zijn later herbruikbaar. Verspilling van materialen 

voorkomen staat voorop. Want in de circulaire wereld waar we 

naar streven is afval altijd grondstof voor nieuwe producten. 

 

Kiezen voor circulair betekent radicaal andere keuzes maken 

in grondstoffen en materialen. We gebruiken steeds minder 

lijm en zo weinig mogelijk nieuw schuim. En we gaan voor 

materialen die na hun levensduur gemakkelijk te demonteren 

zijn. En die zoveel mogelijk gescheiden afvalstromen opleveren. 

Ondertussen doen we absoluut geen enkele concessie aan 

kwaliteit en comfort! Sommige van onze circulaire keuzes 

hebben zelfs een gunstig effect op de levensduur van de Sand 

by Eastborn collectie.

WAKKER OP WEG 
NAAR CIRCULAIR



CUBE
Het strakke design en de kracht van de eenvoud laten 

deze luxueuze boxspring met iedere woonstijl matchen. 

De Cube is uitgevoerd met rechthoekige beuken poten, die 

het strakke geheel een perfecte finishing touch geven. Wil 

je optimaal comfort? Combineer de Cube dan met de luxe 

van een topdekmatras. Door de afneembare hoes kun je de 

gestoffeerde elementen in een handomdraai een andere look 

geven en gaat hij langer mee. Wel zo duurzaam. 

 

Net als elk Sand by Eastborn hoofdbord is ook dat van de 

Cube voorzien van gerecycled katoen in plaats van polyether. 

Ook is minder lijm gebruikt. De hoezen kun je er met de 

rits gemakkelijk afhalen. De Cube boxspring is in z’n geheel 

eenvoudig te demonteren, dat maakt hergebruik van het 

materaal na de lange levensduur gemakkelijker. Zo draag je 

weer een steentje bij aan een circulaire wereld. 

Stof afgebeelde combinatie: Iron 100 ecru.

Cube: stoere elegantie



PEBBLE
Boxspringcombinatie Pebble streelt je oog met het markante 

hoofdbord, dat opvalt door subtiel afgeronde hoeken. Ze 

onderstrepen het weldadige slaapcomfort waarmee deze 

boxspring je zal verrassen. De poten zijn uitgevoerd in een 

lichte beukentint  en hebben een cilindervorm die bij de stijl 

van het hoofdbord past. Zo wordt het ontwerp van Pebble in 

alle opzichten een mooi afgerond geheel. De bijpassende poef 

maakt het plaatje helemaal af.  Ook deze Sand by Eastborn 

boxspring is afgewerkt met een luxe geborduurd logo.

 

De matrashoes heeft een rits. Dat zorgt ervoor dat je hem 

heel gemakkelijk kunt verwisselen. Altijd handig als je eens wat 

anders wilt. Zoals in de hele Sand by Eastborn collectie is ook 

hier gedacht aan een lange levensduur en hergebruik. Daarom 

hebben we voor Pebble zoveel mogelijk gerecyclede materialen 

gebruikt. 

Stof afgebeelde combinatie: Steel 300 light grey.

Pebble:  zacht ogend comfort



OVAL
Het design van boxspring Oval is geïnspireerd op de vloeiende 

ronding van een schelp. De combinatie van deze natuurlijke 

vorm met een bijzondere stof geeft het hoofdbord een luxe 

uitstraling. Daarmee is deze boxspringset een (oester)pareltje 

in je slaapkamer. Natuurlijk ligt ook het slaapcomfort van Oval 

op een weldadig hoog niveau. 

 

Net als de andere boxsprings in de Sand by Eastborn collectie 

laat ook Oval zich gemakkelijk demonteren. Je slaapt op een 

duurzame boxspring, vervaardigd van materialen die later weer 

opnieuw zijn te gebruiken. Ook over het MDF voor de sierplint 

van het verstelbare gedeelte is nagedacht. Het is afkomstig is 

uit de afvalstroom van een lokale leverancier van eettafels. De 

sierplint van de vaste boxspring is gemaakt van hoogwaardige 

Unilin spaanplaat.

Stof afgebeelde combinatie: Pearl 300 light grey.

Oval:  vloeiend l i jnenspel



MARBLE
Ontdek dé eyecatcher van de Sand by Eastborn collectie: 

Marble. Deze extra luxe en comfortabele boxspring verpakt 

droomcomfort in unieke, afgeronde vormen, stemmige tinten 

en mooie details.  Mooi is ook dat het hoofdbord en de poten 

van Marble  vervaardigd zijn uit gerecycled materiaal. Dat past 

helemaal bij de duurzame waarden waar de Sand by Eastborn 

collectie voor staat.

 

Marble kwam tot stand met uitgesproken aandacht 

voor circulaire kwaliteit. Zo zijn de poten en de handige 

planchettes in gerecyled plastic uitgevoerd. Ze zijn gemaakt 

in samenwerking met Sustaign, een initiatief dat plastic afval 

omtovert in recyclebare nieuwe producten. Zo wordt de 

Marble boxspring van Sand by Eastborn een duurzame en 

waardevolle investering.

Stof afgebeelde combinatie: Stone 500 antracite.

Marble



Unieke samenwerking met Sustaign uit Hardenberg

Lisanne Kamphuis van Sustaign wordt iedere dag weer 

wakker om de schoonheid van gerecylced plastic tot leven 

te brengen. Wat ooit begon met Ferrero Rocher wikkeltjes 

gemengd met de doosjes waarin de bonbons verpakt zijn, is 

inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met prachtige producten 

vervaardigd uit gerecycled plastic. Neem gerust een kijkje op 

Lisanne haar website: www.sustaign.nl.

SUSTAIGN



We doen alles voor jouw nachtrust. Maar we begrijpen ook 

dat je slaapkamer bij je woonstijl moet passen. We vinden het 

belangrijk dat je jezelf er in herkent! Daarom ben je welkom om 

je boxspring perfect naar wens samen te stellen uit ons ruime 

aanbod stoffen, kleuren en pootjes. Je maakt het helemaal 

compleet met onze bijpassende accessoires. Zoals vierkante of 

ronde hockers, een voetenbank met opbergruimte, bedlampjes 

en uitstapverlichting. Zo creëer je een slaapkamer om je echt in 

thuis te voelen en totaal tot rust te komen.

STOFFEN ACCESSOIRES

Steel

Een mooie authentieke geweven kwaliteit 

welke erg zacht aan voelt en zorgt voor een 

elegante en rijke uitstraling. Verkrijgbaar in 

5 natuurlijke kleuren. Steel 100 beige Steel 200 taupe Steel 300 light grey Steel 400 dark grey Steel 500 antracite

Pearl

Een mooie elegante en zachte kwaliteit 

stof, welke zorgt voor een luxe uitstraling. 

Verkrijgbaar in 5 natuurlijke kleuren.
Pearl 100 ecru Pearl 200 beige Pearl 300 light grey Pearl 400 dark grey Pearl 500 antracite

Iron

Een zachte stof met een gladgeweven 

kwaliteit, met een licht glanzend effect. 

Verkrijgbaar in 5 natuurlijke kleuren.
Iron 100 ecru Iron 200 beige Iron 300 taupe Iron 400 light grey Iron 500 grey

Stone

Een zachte, duurzaame stof, met een 

fijn geweven structuur. Verkrijgbaar in 5 

natuurlijke kleuren. 
Stone 100 beige Stone 200 light grey Stone 300 green grey Stone 400 dark grey Stone 500 antracite

Basis

Luxe





sand.eastborn.nl


