
  

Ruimtebesparende bedden

Je slaapt toch het liefst 
        in je eigen Avek bed.
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Kern:   OptiFoam® HR koudschuim: veerkrachtig, 

ventilerend en duurzaam

Tijk:   luxe dubbeldoek tijk met anti-allergische 

vulling, chemisch reinigbaar

Bijzonderheden:   speciale 5-zone profilering, voor een 

betere ondersteuning

Matrasdikte:   ca. 19 cm, past incl. beddengoed tussen 

de dubbeldivanbedden

Een bijpassende 
comfortabele én 
goed ventilerende 
matras

Spacer HR matras

Kies het ruimtebesparende 
bed dat het beste bij je past.

Een extra slaapplaats nodig voor je logés? Avek heeft een 
aantal slimme bedden, die bovendien ruimtebesparend  
zijn. Ze zijn gemakkelijk te plaatsen en weer op te bergen.  
Daarbij bieden ze een prima comfort, ook bij dagelijks  
gebruik! De ruimtebesparende bedden van Avek worden  
in Nederland gemaakt.

Speciaal ontwikkeld voor de  

ruimtebesparende bedden.

afmeting    prijs
(cm)

80 x 190 / 80 x 200 / 90 x 200 € 295,-
90 x 210 / 90 x 220  € 320,-

* Combinatiekorting bij  
aankoop in combinatie met  

een ruimtebesparend bed

(kortingen verwerkt in de ‘incl. Spacer’ prijzen)



Kleur:   aluminium of antraciet-zwart

Spiraal:   lengtegespannen, dubbel 

geweven netwerk, voorzien van  

2 dwarssteunen

Lighoogte:  38 cm (zonder matras)

De robuuste en 
aantrekkelijk
geprijsde 
logeercombinatie

Duet

 afmeting  incl. spacer*  excl.
 (cm) matras(sen)  matras(sen)

Duobed 80/90 x 200  €  1035,-  €  495,-
Bovenbed (los) 80/90 x 200  €   500,-  €  230,-
Onderbed (los)  80/90 x 200  €  535,-  €  265,-

Kleur:  aluminium of antraciet-zwart

Spiraal:   dwarsgespannen voor extra 

comfort, dubbel geweven netwerk

Lighoogte:  46 cm (zonder matras)

Optimaal slaapcomfort 
voor twee, uitgevoerd 
op comforthoogte

Twin

 afmeting  incl. spacer*  excl.
 (cm) matras(sen)  matras(sen)

Duobed 80 x 190  €  1235,-  €  695,-
 80/90 x 200  €  1235,-  €  695,-
 90 x 210  €  1315,-  €  725,-
Bovenbed (los) 80 x 190  €  600,-  €  330,-
 80/90 x 200  €  600,-  €  330,-
 90 x 210  €  640,-  €  345,-
Onderbed (los)  80 x 190  €  635,-  €  365,-
 80/90 x 200  €  635,-  €  365,-
 90 x 210  €  675,-  €  380,-



   

Kleur:  aluminium of antraciet-zwart

Spiraal:   dwarsgespannen voor extra comfort, dubbel geweven netwerk

Matras:  OptiFoam® HR35 koudschuim, 12 cm dik met badstof tijk

Lighoogte:  44 cm (met matras)

Maten:  48 x 90 x 122 cm (dxbxh) (ingeklapt)

Een comfortabel en 
compact vouwbed tegen 
een aantrekkelijke prijs

Het luxe vouwbed 
op wieltjes

Wing

Click

Kleur:  antraciet-zwart

Spiraal:  dwarsgespannen voor extra comfort, dubbel geweven netwerk

Matras:  SG 30 comfortschuim, 10 cm dik

Lighoogte:  37 cm (met matras)

Maten:  42 x 80 x 112 cm (dxbxh) (ingeklapt)

Vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen incl. BTW. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

afmeting  prijs
(cm) incl. matras

90 x 200  €  650,-

afmeting  prijs
(cm) incl. matras

80 x 200  €  495,-



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.

Informatie over ons uitgebreide assortiment boxsprings, matrassen, spiraal- 

bodemsystemen en ruimtebesparende bedden kunt u vinden op: www.avek.nl

Kwaliteitsbedden 
sinds 1927



Dealer:

Daarom kies je een Avek!

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

    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.


