Uw Focus in 6 stappen
Klaar? Start!
Met zijn Focus-collectie maakt Velda u het extra makkelijk: in zes eenvoudige stappen stelt u een
hoogwaardige Velda Focus boxspring samen die naadloos in uw slaapkamer past, en u op het lijf
geschreven is.

Stap 1. Vlak of elektrisch verstelbaar
Kies voor een vlakke opstelling met een traditioneel stevigere Bonnell binnenvering of een
elektrische verstelbare versie met pocketvering.

Stap 2. Twee of drie lagen
Kies tussen een klassieke opstelling boxspring + matras (2C) of bent u fan van het
'Scandinavisch slapen' : boxspring + deco matras + topper (3C).
De 2C- en de 3C-deco matras bieden een pocket zeven zone vering aan en comfortlagen in
duurzaam HR-schuim.
Bij keuze van 3C combinatie is de topper standaard uitgerust met een duurzaam HR-schuimkern.

Stap 3. Kies de afmeting van uw boxspring
Kies hoe ruim u wil slapen. In breedte en in lengte.
140, 160 of 180 cm breed, 2 m lang, of toch liever 2m10 – 2m20?
U kunt tevens kiezen uit enkele of mono boxsprings. Kijk achterin de brochure voor de
maatvoering

Stap 4. Kies het hoofdbord
Kies één van de standaard modellen en maak een keuze in hoogte. Bepaal daarna of uw
hoofdbord even breed of breder moet zijn dan uw bed .

Upgrade Hoofdborden

Stap 5. Kies stof of Leatherlook
Kies uit meer dan vijftien verschillende stoffen en zeven verschillende leatherlooks uw
persoonlijke boxspring.

Stap 6. Kies de potenset
Houdt u meer van hout of verkiest u aluminium? eik, Wengé of zwart?
vier poten onder ieder beddeel of liever één poot op iedere hoek? U beslist.

Opties
Werk af naar eigen smaak
Om uw Velda boxspring helemaal naar eigen smaak af te werken biedt het Velda Focus
assortiment u volgende opties:
Extra comfort
De standaard HR-comfortlagen in de matrassen en topper kunnen gewijzigd worden naar latex of
visco traagschuim kwaliteit.
De standaard lengte van uw Velda Focus boxspring kan aangepast worden tot 220 cm.
Extra keuze dankzij hoofdborden Smart en Diamond.
De Velda Focus boxspring kan afgewerkt worden tot één geheel dankzij de boxhoes.
Accessoires
Velda Focus biedt u bovendien enkele accessoires aan zoals nachttafels, voetbank, voetbord en
boxhoezen.



Deze opties zijn beschikbaar mits meerprijs.

Specificaties
Technische gegevens
BOXSPRING FOCUS
Vlak: Pocketsprings, 7-zone, 375 st/m2. Hoogte 4cm, draaddikte 1,4/1,6mm.
Comfortlaag 15mm HR-comfortschuim
2M:
Pocketsprings, 7-zone, 375 st/m2. Hoogte 4cm, draaddikte 1,4/1,6mm.
Comfortlaag 15mm HR-comfortschuim
DUO-motor, 6000 N.
5-delig concept : met aparte neksteun en knieknik.
Matrasbeugel gemonteerd op bovenzijde van het ligvlak
2M RF: schommelfunctie
2M RSM: synchro- en memoy functies
MATRAS FOCUS
Pocketspringmatras (300 veren - 7 zones) met tweezijdige HR-comfortlaag; SG35; 25mm
2C:
Met dubbeljersey-hoes (tweezijdig doorstikt op anti-allergisch polyestervlies, 400gr/m²)
Comfort upgrade: visco comfortlaag of latex comfortlaag (2x 25mm)
3C:
Met decohoes + HR topper (SG35; 50mm)
Deco-hoes: deco-stof of leather-look
Topper: dubbeljersey-hoes (tweezijdig doorstikt op anti-allergisch polyestervlies,
400gr/m²)
Comfort upgrade: visco topper, latex topper of feelfresh topper (1x 50mm)

Velda Focus is verkrijgbaar in:
Maten box DUO
140x200cm/ 160x200cm/ 180x200cm/ 200x200cm (2-delig)
140x210cm/ 160x210cm/ 180x210cm/ 200x210cm (2-delig)
Maten box UNO
70x200cm/ 80x200cm/ 90x200cm/ 100x200cm
70x210cm/ 80x210cm/ 90x200cm/ 100x210cm
Maten box MONO
120x200cm/ 140x200cm (1-delig)
120x210cm/ 140x210cm (1-delig)

