
Avek bestaat 90 jaar! Om dit te vieren hebben 

wij speciaal voor jou Matras Ninety ontwikkeld. 

Een zeer luxe Avek matras met een aantal voordelen. 

Zoals een optimaal ligcomfort met 7 comfortzones, voor extra ondersteuning 

op de plekken waar je lichaam dat nodig heeft. Het Matras Ninety hoef je niet 

te keren, en je krijgt 50% jubileum korting op het tweede matras.  

Jouw voordeel bedraagt minimaal 395 euro!

avek.nl
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Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.



Matras Ninety  
Nu 50% korting op  
het tweede matras!

 per stuk  per 2 stuks 
  2e matras 50% korting

70/80/90x200/210/220 cm € 790  € 1.185

100x200/210/220 cm € 940  € 1.410 

120x200/210/220 cm € 1.090  € 1.635
 

 

De matrassen zijn ook leverbaar als tweepersoonsmatras 

in zowel de stevige als de extra stevige uitvoering. Ook hier 

geldt bij 140/160/180 en 200 cm breedte de actieprijs. Deze 

is gelijk aan 2 losse matrassen. 

Avek Matras Ninety

Op een Ninety Matras slaap je heerlijk comfortabel. Het matras 

heeft 7 zones in zowel de luxe ‘Innerzone latex’ afdeklaag als in de 

pocketvering. De uitgekiende combinatie van zorgvuldig geselec-

teerde materialen en deze comfortzones zorgt ervoor dat jouw 

lichaam op de juiste plekken ondersteuning krijgt. Maar ook kan 

‘wegzakken’ ter plaatse van je schouders en heupen. Hierdoor 

vormt het matras zich optimaal naar jouw lichaamscontouren, 

waardoor je lekkerder ligt en sneller in slaap valt. Matras Ninety  

is een 100% Nederlands kwaliteitsproduct. Wij maken al 90 jaar  

lang met liefde en vakmanschap kwaliteitsbedden in onze eigen 

fabriek in Surhuisterveen.

AVEK MATRAS NINETY

De Matras Ninety is opgebouwd uit de volgende componenten:

•  Afritsbare tijk, 100% anti-allergeen, afneembaar en reinigbaar

•  5 cm laag ‘Innerzone latex’, voorzien van comfortzones, geeft een 

comfortabel gevoel en is sterk ventilerend door extra perforatie

•  Kern van duurzame pocketveren, thermisch gehard en voorzien 

van 7 comfortzones

• Comfortschuim als fundament

• Leverbaar in een standaard, stevig en extra stevige uitvoering

• Geschikt voor vrijwel alle vaste en elektrische matrasdragers

• Totale dikte circa 23 cm

Matras Ninety heeft 4 handgrepen zodat je het matras makkelijk kunt 

hanteren. De Ninety Matras is 1-zijdig beslaapbaar, met als grote 

voordeel dat je het matras niet hoeft te keren.

  Daarom een  
Matras Ninety:

  Extra luxe en comfortabele matras

   Voorzien van 7 comfortzones voor  
de beste ondersteuning

  Ventilerende ‘Innerzone’ latex afdeklaag

   Lengtematen 200/210/220 cm  
zonder meerprijs

  Matras hoeft niet gekeerd te worden

  En op het 2e matras 50% korting!

avek.nlJe slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.


