
    matrassen



Slapen is een prettige, maar vooral belangrijke 
activiteit in ons leven. Als we bedenken dat we bijna 
een derde van ons leven slapend doorbrengen, dan 
is het de moeite waard om zorgvuldig stil te staan bij 
de keuze van een nieuwe matras. Een goede matras 
is erg bepalend voor het ligcomfort van uw bed en 
daarmee van grote waarde voor een ontspannende 
nachtrust. 
 
AVEK produceert sinds 1927 met kennis en 
toewijding bedden en matrassen waarbij het comfort 
én de levensduur voorop staan. De beste materialen, 
de juiste opbouw, en puur vakmanschap maken dat 
onze matrassen u een heerlijk comfortabele ligging 
bieden en bovendien uitstekend ventileren.  
Wij onderkennen dat mensen en wensen verschillen, 
en daarom biedt ons matrassenprogramma 
uitgebreide keuzemogelijkheden. Zo is er altijd een 
matrastype dat goed bij u past, en uw welzijn ten 
goede komt. Al drie generaties lang staat AVEK voor 
‘Arbeid, Vlijt En Kwaliteit’. Uw nachtrust kunt u met 
een gerust hart aan ons toevertrouwen.

In deze brochure maakt u kennis met de nieuwe 
AVEK matrassencollectie, die opgebouwd is uit de 
lijnen Bronze, Prata en Ouro. Elke lijn bestaat uit drie 
matrastypen met steeds verschillende afdeklagen. 
Uw dealer helpt u graag bij uw keuze voor het 
juiste type.

comfortabele matrassen



De 10 voordelen van de AVEK matrassen

1. Uitstekende ventilatie 
AVEK matrassen zijn opgebouwd uit ventilerende en 
vochtdoorlatende afdekmaterialen in combinatie met 
‘luchtige’ pocketkernen. De matrassen ventileren 
hierdoor uitstekend. En dat zorgt voor een prettiger 
bedklimaat, minder warm en klam, en tegelijk 
hygiënischer. U ontwaakt heerlijk fris en fit.  

2. Thermisch geharde pocketvering met comfortzones 
Thermische harding van de pocketvering geeft een 
langdurige veerkracht en vormvastheid. De kern van 
pocketveren is ingedeeld in meerdere comfortzones, 
waarbij elk deel van uw lichaam de juiste ondersteuning 
krijgt. 

3. Extra stabiel door bandstaal rondom de kern 
Een niet-voelbare stalen band rondom de pocketkern 
geeft extra duurzaamheid en optimale zijwaartse 
stabiliteit. De pocketveren worden door het bandstaal 
gezekerd en blijven op hun plaats. 

4. Comfortabele 7- of 8-slags pocketveren 
De veren in de AVEK matrassen tellen maar liefst 7 tot 
8 slagen. Elke slag draagt bij aan een verhoging van 
het unieke ligcomfort. Meer slagen betekent meer 
mogelijkheden om drukpunten weg te nemen en een 
betere ondersteuning. 

5. Alle matrassen zijn 25 cm hoog 
Deze royale hoogte ligt uiterst comfortabel.  
Bovendien kunt u alle matrastypen met elkaar 
combineren in één bed. 
 

6. Voorzien van afritsbare luxe bordertijk 
De fraai afgewerkte bordertijken van hoogwaardig 
dubbeldoek onderstrepen het gevoel van luxe en 
vakmanschap. Uiteraard zijn de tijken afritsbaar en 
chemisch reinigbaar. 

7. Alle matraslengtes tegen dezelfde prijs 
U betaalt bij ons geen meerprijs voor een langere 
matras, dus voor alle matraslengtes geldt dezelfde 
prijs. Wij adviseren om de matrassen minimaal 20 cm 
langer te kiezen dan uw lichaamslengte. 

8. 60 dagen omruilgarantie op de matraskern 
Soms is het lastig om meteen de juiste keuze te maken 
in de winkel. Bij AVEK krijgt u de mogelijkheid om uw 
matraskern kosteloos om te ruilen als deze toch harder 
of zachter moet zijn. 

9. 25 jaar garantie op veerbreuk 
AVEK gebruikt voor haar matrassen uitsluitend 
kwalitatief hoogwaardige pocketveren van Duitse 
origine, en geeft met een gerust hart 25 jaar garantie 
op veerbreuk. 

10. Op maat gemaakt in eigen fabriek 
Wij produceren elk matras op maat en speciaal  
voor u in onze eigen fabriek in Surhuisterveen (Frl).  
En dat doen we al sinds grootvader hier in 1927  
mee is gestart.  



Matras Bronze

Hoogte: ca. 25 cm
Kern: 8-slags pocketvering,  
 266 veren per m2

Bandstaal: rondom de kern, 
 aan alle zijden
Afdeklaag: 2,5 cm aan weerszijden
Comfortzones:  5 zones
Uitvoering: standaard en stevig
Tijk:  voorzien van 4 
 handgrepen
Vulling: 100% anti-allergeen
Bijzonderheden: de matras is keerbaar

Matras Bronze is verkrijgbaar met drie verschillende 
afdeklagen van 2,5 cm dikte. Naast een goede 
ventilatie kenmerken de matrassen zich door:

Type 100 Afdeklaag:  OptiFoam® HR    
 Karakter:  veerkrachtig

Type 200 Afdeklaag: visco-elastisch schuim  
 Karakter: drukverlagend

Type 300 Afdeklaag: geperforeerd latex  
 Karakter: comfortabel

Een comfortabele matras, met een royale 8-slags vering en luxe afdeklagen aan beide zijden.  
Deze keerbare matras is voorzien van vijf comfortzones, en heeft van nature een aangename  
ligkarakteristiek. Bronze biedt aan vele mensen een goede ligging.

Matras Bronze 
Fris en aangenaam



Matras Prata

Hoogte: ca. 25 cm
Kern: 7-slags pocketvering,  
 400 veren per m2

Bandstaal: rondom de kern, aan alle  
 zijden
Afdeklaag:  4 cm aan weerszijden
Comfortzones: 7 zones
Uitvoering: standaard en stevig
Tijk: voorzien van 4 handgrepen én  
 4 ventilatieroosters 
Vulling: zuiver scheerwol (optioneel  
 verkrijgbaar met anti-allergene  
 vulling)
Bijzonderheden: de matras is keerbaar

Matras Prata is verkrijgbaar met drie verschillende 
afdeklagen van 4 cm dikte. Naast een optimaal 
bedklimaat kenmerken de matrassen zich door:

Type 400 Afdeklaag: OptiFoam® HR 
 Karakter:  veerkrachtig

Type 500 Afdeklaag: geperforeerd latex 
  met gel-deeltjes 
 Karakter:  comfortabel, goede   
  drukverdeling

Type 600 Afdeklaag: Climalatex®  
  met gel-deeltjes 
 Karakter:  extra comfortabel,  
  goede drukverdeling 

De Prata is een heerlijke matras met royale afdeklagen aan beide zijden. Uitgevoerd met sterk ventilerende 
materialen, een luxe tijk, een groot aantal pocketveren per matras, en 7 comfortzones voor een nauwkeurige 
ondersteuning. De Prata is uitermate geschikt voor personen die van een wat stevigere ligging houden. 

Matras Prata 
Fris met een optimaal bedklimaat



Matras Ouro

Hoogte: ca. 25 cm
Kern: 8-slags pocketvering, 
 515 veren per m2

Bandstaal: rondom de kern,  
 aan alle zijden
Afdeklaag: 4 of 6 cm Talalay,  
 aan de bovenzijde
Comfortzones:  7 zones
Uitvoering: standaard en stevig
Tijk:  voorzien van 4 handgrepen én  
 4 ventilatieroosters
Vulling:  zuiver scheerwol met zijde
 (optioneel verkrijgbaar met anti- 
 allergene vulling)
Bijzonderheden: de matras is genopt, voor een  
 duurzame en comfortabele  
 ligging. De matras is niet 
 keerbaar

Matras Ouro is verkrijgbaar met drie verschillende 
afdeklagen van Talalay latex. Talalay is een unieke 
latexsoort met een bijzonder productieprocédé, 
waardoor dit materiaal sterk ventilerend en zeer 
comfortabel is. De Ouro matrassen kenmerken zich door:

Type 700 Afdeklaag:  4 cm Talalay latex 
 Karakter:  comfortabel en  
  ventilerend

Type 800 Afdeklaag: 4 cm Talalay Natural,  
  100% natuurlatex 
 Karakter: comfortabel, natuurlijk  
  en ventilerend

Type 900 Afdeklaag: 6 cm Talalay Natural,  
  100% natuurlatex 
 Karakter: extra comfortabel,  
  natuurlijk en ventilerend

De luxueuze genopte matras Ouro biedt het summum aan comfort. De matras is voorzien van de  
allerbeste pocketkern en een heerlijke laag ademend Talalay latex. De Ouro is zeer comfortabel en hoeft  
niet gekeerd te worden. Kies voor Ouro als alleen het allerbeste goed genoeg is.

Matras Ouro 
Fris en uitermate comfortabel



Grand Hotel Post-Plaza

De AVEK matrassen zijn gefotografeerd in de luxe 
Gratama suite van Grand Hotel Post-Plaza, een sfeervol 
viersterrenhotel gelegen in de historische binnenstad 
van Leeuwarden. Het fraaie pand dat deels dateert uit 
de 18e eeuw, is gebouwd in opdracht van twee  
bankiers, de gebroeders Gratama. 

Na hun bankroet in 1904 is het gebouw in handen 
gekomen van de Nederlandsche Bank en later 
Provinciale Waterstaat. Sinds 2008 wordt het pand 
gebruikt als Grand Hotel. De gasten kunnen er heerlijk 
slapen op de bedden van AVEK.



AVEK, kwaliteitsbedden sinds 1927
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Postbus 30
9230 AA Surhuisterveen

T. (0512) 36 94 44
www.avek.nl

In 1927 zag het leven in het Friese Surhuisterveen er heel 
anders uit dan nu. Voor de bewoners van de veengebieden was 
het een zwaar bestaan, met de nodige problemen. Grootvader 
Roelf Kok was - zoals ze in Friesland zeggen - een ‘oprjochte’ 
kerel: een eerlijke man met praktische oplossingen. Als het bij-
voorbeeld op slapen aankwam, viel er nogal wat te verbeteren.  
Anno 1927 kroop de gemiddelde Feanster man ’s avonds naast 
zijn ‘famke’ in een kleine bedstee. Een standaard bedbodem 
paste daar niet in, dus ontstond het idee om bedden op maat te 
gaan maken. Het is uit dit simpele, nuchtere en innovatieve idee 
dat in 1927 AVEK werd geboren. AVEK staat voor Arbeid, Vlijt En 
Kwaliteit. Dit zegt alles over haar oprichter en over hoe hij zijn 
dingen deed. 

Ondanks het feit dat de bedstee inmiddels is verdwenen, zijn 
veel dingen bij het oude gebleven. Het erfgoed van grootvader 
‘pake’ Kok is voor de kleinzonen Roelf en Roelf nog steeds 
leidend, maar dan wel anno nu. AVEK is tegenwoordig een Fries 
merk voor heel Nederland en daarbuiten. In Surhuisterveen 
worden de bedden nog steeds op maat gemaakt, door mensen 
die hun vak verstaan. Met jarenlange ervaring stoppen ze een 
stukje van zichzelf in elk exemplaar. Dat maakt een AVEK bed 
tot meer dan zomaar een bed. Een echte AVEK is een bed van 
topkwaliteit, op maat gemaakt volgens het motto ‘Arbeid, Vlijt 
En Kwaliteit’ door de beddenmakers uit Friesland.

Kijk op www.avek.nl voor meer informatie over ons  
uitgebreide assortiment boxsprings, matrassen,  
spiraalbodems en ruimtebesparende bedden.


