
  

Je slaapt toch het liefst 
           in je eigen Avek bed.

Boxspring 1927



   

Drielaags bedcomfort 
                 voor een 
         aantrekkelijke prijs.



   

Boxsprings met 
vakmanschap gemaakt.

Boxspring 1927 is een hoogwaardige boxspring

combinatie, die met veel aandacht en vakmanschap  

in onze eigen fabriek in Nederland wordt gemaakt.  

De aanduiding 1927 verwijst naar ons oprichtingsjaar. 

De vakmensen van Avek kunnen bogen op jarenlange 

ervaring in het maken van kwaliteitsbedden en dat zie  

je terug. Bovendien gebruiken wij uitsluitend hoog

waardige materialen van goede leveranciers. Zo is het 

toegepaste hout FSC/PEFC gecertificeerd, en voldoet 

het comfortschuim aan de strenge Oekotex 100 norm. 

En de pocketveren uit Duitsland zijn 25 jaar gegaran

deerd tegen veerbreuk. De comfortabele 1927 

boxspring is geïntroduceerd tijdens het 80jarig jubileum 

van Avek, maar is vanwege zijn populariteit uitgegroeid 

tot een vast onderdeel van onze beddencollectie.

Optimale ondersteuning 
voor jouw lichaam.

De 1927 boxspring biedt royaal drielaags bedcomfort, 

waarop je heerlijk kunt ontspannen. De basis van elke 

1927 is een goed ondersteunende box voorzien van 

een duurzame pocketvering. Daarbovenop ligt een 

royale matras, opgebouwd rond een 5zone pocket

veringkern en afgedekt met duurzame comfort

materialen. En als derde laag is er de extra comfortabele 

topmatras, waarbij er gekozen kan worden uit 

verschillende luxe vulmaterialen. Een uniek kenmerk  

van Boxspring 1927 is dat alle lagen zijn voorzien van 

ergonomische comfortzones. Hierdoor krijgt je lichaam 

ter hoogte van heup en schouders precies de onder

steuning die het nodig heeft. Zo slaap je lekkerder,  

en ontwaakt je uitgerust en fit.

Je eigen 1927.

Mensen zijn uniek, net als hun wensen. Daarom kun je bij 

ons kiezen uit verschillende bedmaten, achterwanden, 

poten en stoffen. De matras kies je in een hardheid die bij 

jou past, en voor de topmatras selecteer je jouw favoriete 

vulling. Zo creëer je een Boxspring 1927 op maat. De 

dealer helpt je graag bij het maken van de juiste keuzes.

Boxspring  1927 is een heerlijk comfortabel bed, waarop je 
helemaal tot rust komt. Samengesteld uit hoogwaardige 
materialen en met vakmanschap gemaakt. Creëer je eigen 
Boxspring 1927 en geniet van een goede nachtrust.

Drielaags bedcomfort 
                 voor een 
         aantrekkelijke prijs.

Boxspring 1927



   

Afmeting bed 
Breedte: 70/80/90/100/120/

 140/160/180/200 cm

Lengte: 200/210/220 cm

Afmeting achterwand
Breedte: 160/180/200 cm

Hoogte: 110 cm

Dikte: 12 cm

Stap 1. Het comfort
 

Kies je comfort: de dealer kan je helpen bij het selecteren van  

de juiste ondersteuning van je matras. De keuze hangt onder  

andere samen met je lichaamsgewicht, maar ook met je persoonlijke 

voorkeur. Wij bieden een standaard, stevige of extra stevige ligging. 

Mocht je toch niet gelukkig zijn met de gemaakte keuze, dan kun je 

de kern van je matras binnen 60 dagen nog omruilen (vraag naar  

de voorwaarden).

Stap 2. De topmatras

Kies de topmatras die bij jou past. Er is keuze uit twee verschillende 

kernen: OptiFoam koudschuim voor een stevigere ligging of Inner

zone latex voor een soepeler comfort. Ook hierbij spelen persoonlijke 

voorkeuren een belangrijke rol. Als extra optie kan je kiezen voor een 

topper met een verkoelende Coolrest zomerzijde. Bij verstelbare 

boxsprings is de 2persoons topper standaard voorzien van een  

split in het hoofeind. 

Kies de Boxspring 1927 
     die het beste bij je past.

Original Border



   

Afmeting bed 
Breedte: 70/80/90/100/120/

 140/160/180/200 cm

Lengte: 200/210/220 cm

Afmeting achterwand
Breedte: 160/180/200 cm

Hoogte: 110 cm

Dikte: 12 cm

Afmeting bed 
Breedte: 70/80/90/100/120/

 140/160/180/200 cm

Lengte: 200/210/220 cm

Afmeting achterwand
Breedte: 160/180/200 cm

Hoogte: 110 cm

Dikte: 15 cm

Stap 3. Vast of verstelbaar

Kies voor een vast of verstelbaar bed: een vaste boxspring is  

en blijft vlak. Bij een elektrisch verstelbare Boxspring 1927 breng  

je het bed met een druk op de knop naar de gewenste stand.  

Handig voor als je een boek wilt lezen of even lekker wilt relaxen. 

Ook als je door omstandigheden aan bed gebonden bent, kan  

het prettig zijn dat je het rug of voetdeel kunt verstellen. 

Stap 4. Stof en achterwand

Bepaal het uiterlijk van je bed: ook dat is belangrijk. Je wilt niet 

alleen goed, maar ook mooi slapen. De stofkeuze is het meest 

bepalend voor het uiterlijk. Kies uit meerdere stoffen en meerdere 

kleuren. Bepaal vervolgens welke van de drie achterwanden je  

het mooist vind. En als laatste kies je de bedpoten. 

Border Stripe

Boxspring 1927



   

Daarom kies je een Boxspring 1927:
 

•  Royaal 3laags boxspringbed met comfortzones  

in alle lagen (incl. de topmatras), voor een betere 

ligging en ondersteuning

•  Handgemaakt in eigen fabriek in Nederland 

• Lengtematen 210 of 220 cm zonder meerprijs

•  60 dagen omruilgarantie op de matraskern  

(vraag naar de voorwaarden)

•  Afritsbare en vervangbare hoezen van zowel  

matras, topmatras en achterwand

•  Vakmanschap van Avek, sinds 1927

De keuze voor een goed bed is belangrijk voor je persoonlijke 
welzijn. De kwaliteit van je slaap is immers medebepalend 
voor hoe jij je overdag voelt. 

Een keuze
        voor jaren.



   

Boxspring 1927 met voetbord

Kijk voor ons volledige programma en 

dealeradressen op www.avek.nl.

Specificaties 
Avek Boxspring 1927

OMSCHRIJVING BOXSPRING 1927

Totale bedhoogte Ca. 64 cm (vast) en ca. 66 cm (verstelbaar)

Vering in de box Pocketvering, 5 zones

Boxhoogte incl. pootjes Ca. 36 cm (vast), ca. 38 cm (verstelbaar)

Matrashoogte Ca. 18 cm

Matraskern Pocketvering, 5 zones

Aantal slags pocketvering 6 slagen

Thermish geharde veren Ja

Afdekking matras OptiFoam koudschuim

Comfort matras Standaard, stevig of extra stevig

Topperhoogte Ca. 10 cm

Topperkern standaard OptiFoam koudschuim

Topperkern optioneel Innerzone latex

Topperhoes optioneel  Met zomer en winterzijde,  
 zomerzijde met verkoelend Coolrest

Splittopper  Bij een verstelbare 2persoons Boxspring  
 1927 wordt er (standaard) een 2persoons  
 topper met split in het hoofdeind geleverd

Topperhoes afritsbaar Ja, chemisch reinigen mogelijk

Uitvoeringen Vast of elektrisch verstelbaar

Verstelbare box Via draadloze RF afstandbediening

Accessoires & opties   • Hocker, afmeting 60x40x40cm (hxbxd) 
 • LED leeslampjes voor achterwand 
 • Sensor lampjes voor in/uitstappen 
 • Voetverwarming in de matras 
 • Achterwand in aangepaste maatvoering 
 • Voetborden

Boxspring 1927

https://www.avek.nl


         

In 1927 had grootvader Roelf Kok een manufacturenwinkel in het Friese Surhuisterveen. 

Keer op keer moest hij de standaard bedden laten aanpassen, omdat ze te groot waren

voor de bedsteden. Zo ontstond het idee om zelf bedden op maat te gaan maken. Vanuit 

deze nuchtere gedachte werd beddenfabriek Avek in 1927 opgericht. Avek staat voor 

Arbeid, Vlijt En Kwaliteit. Het erfgoed van grootvader is voor de kleinzonen Roelf en Roelf 

nog steeds leidend. In Surhuisterveen worden de bedden nog altijd op maat gemaakt. 

Door mensen die hun vak verstaan en met liefde bedden produceren van topkwaliteit. 

Je eigen Avek bed, speciaal voor jou gemaakt.

Je eigen bed op maat.

    Je eigen bed op maat. Want je slaapt 
toch het liefst in je eigen bed?

    Kwaliteitsbedden uit Nederland.  
Daar kun je volledig op vertrouwen.

    Hoogwaardige materialen. Alleen  
het beste is voor ons goed genoeg.

     Vakmanschap sinds 1927.  
Jouw nachtrust is onze missie.

Daarom kies je een Avek!

Avek
Postbus 30, 9230 AA Surhuisterveen 
Tel.: 0512 369444, Fax: 0512 362333 
info@avek.nl, www.avek.nl

https://www.avek.nl
mailto:info%40avek.nl?subject=

