
  

Fris en fit ontwaken
        maakt je dag goed!

Boxspring SimmerJe slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.



   

Geniet van een 
         perfect bedklimaat 
  in je eigen Simmer



   

Simmer, de ventilatieboxspring

Elke Simmer boxspring is voorzien van een duurzame 

spiraalbodem, waarschijnlijk het best ventilerende 

bedsysteem ter wereld. Het dwarsgespannen spiraalnet 

heeft een extra open structuur, waardoor de box goed 

kan ademen en de vochtregulatie optimaal is.  

De beluchting aan de onderzijde van het bed zorgt voor 

een snelle afvoer van transpiratievocht en aanvoer van 

schone, frisse lucht. Het belang van goede ventilatie is 

groot, als je bedenkt dat we gemiddeld een kwart tot 

een halve liter vocht per nacht per persoon verliezen. 

Goede ventilatie zorgt voor de afvoer van transpiratie-

vocht, zodat je bed prettig en fris aanvoelt. Bovendien 

krijgen schimmels en huisstofmijt zo minder kans, en 

gaat jouw bed langer mee. 

Ultiem bedcomfort

Voor een goede nachtrust is ventilatie een belangrijke 

voorwaarde, maar het is minstens zo belangrijk dat je 

comfortabel en ontspannen ligt. Een Simmer boxspring-

combinatie is zorgvuldig samengesteld uit de beste 

materialen. Het bed bestaat uit de unieke Simmer 

ventilatiebox met geïntegreerde spiraalbodem, een  

luxe pocketveringmatras met ACS vering en royale  

afdeklagen, en als bovenste laag een extra comfortabele 

topmatras van natuurlijke materialen. Bijzonder is ook 

dat zowel de ventilatiebox, de matras en de topmatras 

allen zijn voorzien van ergonomische comfortzones. 

Deze zones zorgen samen met de ademende compo-

nenten voor een weldadig en uitermate comfortabel 

ligcomfort. Op een Simmer ontwaak je fris en uitgerust, 

vol energie voor een nieuwe dag.

Simmer is het Friese woord voor zomer, én de naam van 
de nieuwe Avek boxspring, geïnspireerd op de behaaglijke 
zomers zoals we die in ons land kennen. Een aangenaam 
briesje, witte wolken tegen een blauwe lucht en gematigde 
temperaturen. Een klimaat waarin je je goed voelt. Dat vind 
je terug in de nieuwe Simmer boxsprings. Want een Simmer 
bed ventileert als geen ander en voelt daardoor prettiger 
aan. Je slaapt heerlijk ontspannen en ontwaakt fris en fit,  
vol energie voor een nieuwe dag.

Boxspring Simmer



   

Boxspring Simmer

De basis van een Simmer boxspringbed wordt gevormd 

door de unieke box met geïntegreerde spiraalbodem. 

Ergonomische zones in de pocketverenkern zorgen 

voor extra ondersteuning en comfort. De speciale 

samenstelling van de Simmer box staat garant voor  

een stabiele en optimaal ventilerende bedbodem.  

De boxspring is uitgevoerd met een gestoffeerde plint, 

voor een royale en luxe uitstraling. Een mooie collectie 

stoffen, waaronder stoffen van weverij De Ploeg, biedt  

je de mogelijkheid om de Simmer in de door jou 

gewenste kleur en sfeer te laten maken. Met de fraaie 

achterwanden en stijlvolle bedpoten naar keuze maak  

je het bed helemaal af.

Simmer matrassen

De comfortabele Simmer matrassen zijn opgebouwd 

rond een kern van thermisch geharde ACS pocket - 

veren en aan beide zijden een royale laag OptiFoam 

koudschuim. De nieuw ontwikkelde  ACS veren  

(Avek Comfort & Support) hebben 2 fasen: de eerste 

fase is zacht en adaptief, terwijl de tweede fase zorgt 

voor een goede en duurzame ondersteuning. De zeven 

ergonomische zones in de matras zorgen ervoor dat elk 

lichaamsdeel precies de juiste support krijgt. Bovendien 

kun je kiezen uit maar liefst drie hardheden, zodat er 

altijd een Simmer matras is die goed bij jouw postuur  

en voorkeur past.

Simmer topmatrassen

De topmatras maakt je Simmer boxspring extra 

comfortabel. Het gebruik van een topmatras is erg

praktisch: alleen de topmatras hoeft opgemaakt te 

worden, en door het beperkte gewicht is een top-

matras gemakkelijk te keren. De Simmer topmatras  

is samengesteld uit vooral natuurlijke materialen, 

waaronder Tencel® en zuiver scheerwol in de tijk, en 

Optifoam® HR, natuurlatex of Talalay Natural in de kern. 

Deze materialen dragen bij aan een fris, comfortabel en 

aangenaam bedklimaat. Kies je voor een verstelbaar 

bed, dan is het mogelijk een 2-persoons topmatras met 

split te bestellen, waarbij de rugdelen individueel verstel-

baar zijn. Simmer topmatrassen kunnen optioneel 

worden voorzien van een koelere zijde (Coolrest) voor 

een extra koel bedklimaat in de zomer.

Gemak van een verstelbaar bed

Boxspring Simmer is beschikbaar in zowel een vaste  

als verstelbare uitvoering. Bij een elektrisch verstelbare 

Simmer breng je het bed met een druk op de knop 

eenvoudig naar de gewenste stand. Wij gebruiken 

veilige motoren voorzien van netvrijschakeling en een 

draadloze RF afstandsbediening. Een verstelbaar bed is 

handig als je in bed een boek wilt lezen of gewoon even 

lekker wilt ontspannen, maar ook als je door omstan-

digheden wat meer aan je bed gebonden bent.

Kies de Simmer 
    die het beste bij je past
Een Simmer boxspring stel je helemaal naar eigen wens 
samen. De Avek dealer helpt je hier graag bij.



   

Boxspring Simmer

Dei

Loft

Twirre

De achterwanden van de Avek Simmer:



   

1.  Een betere doorluchting en ventilatie van het bed door een betere afvoer 

van transpiratievocht en aanvoer van verse lucht.

2.  Een prettiger bedklimaat: minder klam, minder warm en hygiënischer.  

Je slaapt beter en ontwaakt fris & fit.

3.  Ultiem bedcomfort: de royale verende lagen, met o.a. de unieke ACS  

veren, alle voorzien van comfortzones, zorgen voor een optimale  

ondersteuning en een heerlijk comfortabele ligging.

4.  Heerlijke topmatras met natuurlijke Tencel® tijkstof en doorstikking  

op zuiver scheerwol.

5.  60 dagen kosteloze omruilgarantie* op de matraskern.

6.  Een zorgvuldig en smaakvol vormgegeven bed met een lange levensduur.

7.  Gebruik van hoogwaardige materialen, gemaakt met vakmanschap.  

Avek sinds 1927.

*Vraag de dealer naar de voorwaarden

Een goed bed is geen overbodige luxe. Kies voor een Simmer 
boxspring van Avek, en ontwaak fris en uitgerust, vol energie 
voor een nieuwe dag.

De zeven voordelen 
    van Simmer



   

Kijk voor ons volledige programma en 

dealeradressen op www.avek.nl.

Specificaties 
Avek Boxspring Simmer

OMSCHRIJVING BOXSPRING SIMMER

Totale bedhoogte Ca. 69 cm

Vering in de box Pocketvering, 5 zones

Boxhoogte incl. pootjes Ca. 36 cm

Matrashoogte Ca. 21 cm

Matraskern ACS pocketvering, 7 zones

Aantal slags pocketvering 8 slagen

Thermish geharde veren Ja

Afdekking matras OptiFoam koudschuim

Comfort matras Standaard, stevig of extra stevig

Topperhoogte Ca. 12 cm

Topperkern standaard OptiFoam koudschuim

Topperkern optioneel Natuurlatex (100%) of Talalay Natural (100%)

Topperhoes Vulling van zuiver scheerwol, tijk met Tencel®

Topperhoes optioneel Anti-allergene tijkvulling of een verkoelende  

 Coolrest stof aan 1 zijde

Topperhoes afritsbaar Ja, chemisch reinigen mogelijk

Splittopper optioneel Voorzien van split in het hoofdeind

Box uitvoeringen Vast of elektrisch verstelbaar

Verstelbare box Via draadloze RF afstandsbediening

Afmetingen box en (top) matras Breedtematen 80, 90, 100, 120, 160, 180, 200 cm

 Lengtematen 200, 210, 220 cm

Achterwanden hoogte Standaardhoogte 125 cm, optioneel 110 cm  

Accessoires & opties Hocker, afmeting 60x40x40 cm (hxbxd)

 LED leeslampjes voor achterwand

 Sensor lampjes voor in/uitstappen

 Voetverwarming in matras

 Achterwand in aangepaste maatvoering

 Voetborden

Boxspring Simmer



         

In 1927 had pake 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 Avek 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


