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KORTE BESCHRIJVING

TECHNISCHE CONSTRUCTIE
Frame 
▪ Bedonderstoffering: bedframe van houten plaatmateriaal met
 geïntegreerde, verende houten latten en meerzone-tonpocketverenkern.
 Frame aan vier zijden met schuimstof beplakt;
 bekleding doorgestikt met polyestervlies 
▪ Bedonderbouwbekleding (omhult het complete onderbed):
 onderzijde spinvezelvlies; bovenzijde spinvezelvlies met kunststof  
 noppen; inzetstuk in bekledingsstof doorgestikt op het vlies 
▪ Matrasventilatie: oppervlakteafdekking tonpocketverenkern met spinvezelvlies 
▪ Matrasfixatie: onderzijde matrasbekleding van velours met klitwerking,
 doorgestikt met vlies; bedonderbouwbekleding bovenzijde
 2 klittenbanden – hoofd- en voeteneinde over de breedte genaaid

Hoofdeinde 
▪ Steunconstructie van houten plaatmateriaal, beplakt met schuimstof,
 bekleding met vlies doorgestikt en met matrasknopen afgehecht,
 als alternatief met knopen, bekleed in corpusstof

Matras 
▪ Tonpocketverenkernmatras, 7 zones, naar keuze een stevigheidsgraad van 2 (zacht) of 3 (stevig)
▪ Polyurethaan-koudschuimmatras, 7 zones, naar keuze een stevigheidsgraad van 2 (zacht) 
 „soortelijk gewicht“ 35 kg/m³ of stevigheidsgraad van 3 (stevig) „soortelijk gewicht“ 37 kg/m³

BESTELINSTRUCTIE
▪ Alleen matrassen uit de freistil-collectie beschikken over velours met klitwerking
 dat aan de onderzijde is doorgestikt en waarmee een matraspositionering in het bed  
 zonder verschuiven gegarandeerd is. De klittenbanden zijn bij levering afgedekt door beschermbanden  
 en die moeten voor het aanbrengen van de matras worden verwijderd.
▪ Als alternatieve hoofdeindevormgeving met ingetrokken knopen in plaats van matraskwasten
▪ Matras / Partnermatras
▪ Koudschuimmatras / verenkernmatras
▪ De poten in het midden bij het voeteneinde van het bed kunnen zowel zichtbaar
 als onzichtbaar (naar binnen verschoven) worden gemonteerd.

HOOFDEINDEVARIANTEN

POOTVARIANTEN
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Bed in de afmetingen 160, 180 en 200 cm (alle modellen ook in de lengte 237 cm leverbaar)

Bed 130 / 160 x 200

Bed 130 / 160 x 200

Bed 130 / 200 x 200 (met matras) Bed 130 / 200 x 220 (zonder matras)

Bed 130 / 180 x 200

Bed 130 / 180 x 200 Bed 130 / 200 x 200

Bed 130 / 200 x 200

Zijaanzicht
Voor matras 200 cm Voor matras 220 cm

Matrassen naar keuze in 200 of 220 cm

H3 stevig 

H2 zacht

* Matrashoezen zijn altijd afneembaar en wasbaar.

 1   Matrassen naar keuze in lengte 200 of 220 cm

 2  Keuze uit losse matrassen of partnermatras (2 matrassen van dezelfde kwaliteit in een hoes*)

 3  Keuze uit koudschuim en / of verenkernmatras
4  Individuele keuze van het comfortniveau H2 (zacht) of H3 (stevig) mogelijk
 5  Optioneel: topper

Losse matrassen:
Bij elke matras kan de kwaliteit (koudschuim of verenkern)
en het comfortniveau (H3/stevig of H2/zacht) individueel
worden gekozen.

Partnermatras:
Twee losse matrassen in een gezamenlijke hoes. Beide matrassen
hebben dezelfde kwaliteit (beide koudschuim of beide verenkern).
Het comfortniveau (H3/stevig of H2/zacht) kan aan elke zijde
individueel worden gekozen).
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Frontaanzicht / Bovenaanzicht

PROGRAMMAOVERZICHT


