Nooit meer koude voeten
met de
Avek voetverwarming

Nieuw!

Nu met
draadloze
bediening

Avek voetverwarming
Nooit meer koude voeten met de nieuwe voetenverwarming van Avek.
Zo lig je comfortabeler en slaap je sneller in. De nieuwe voetenverwarming is
eenvoudig in te stellen met een draadloze afstandbediening en schakelt
automatisch weer uit. Avek, jouw nachtrust is onze missie.

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

avek.nl

Nooit meer koude voeten in bed
Veel mensen hebben in de herfst en winterperiode last van koude
voeten. Vooral voor vrouwen is dit een bekend fenomeen, maar ook
mannen worden erdoor geplaagd. Het hebben van koude voeten is
niet alleen erg onprettig, maar hindert ook het inslapen.
Gelukkig biedt de nieuwe Avek voetverwarming hiervoor een prima

past. De transformator met CE keur bevindt zich buiten het matras.

oplossing. Deze is geïntegreerd in het matras en eenvoudig te

De voetverwarming wordt door middel van een timerfunctie

bedienen. Met de Avek voetverwarming geniet je van aangenaam

automatisch uitgeschakeld. De maximale temperatuur van het

warme voeten in bed en val je sneller in slaap.

verwarmingselement bedraagt ca. 44 ˚C. Deze warmte is

Gebruiksgemak

comfortabel en veilig.

De voetverwarming is eenvoudig te bedienen met de bijgeleverde

Op alle Avek matrassen

draadloze afstandsbediening. Je drukt op de ‘aan’ knop en kiest de

De voetverwarming is optioneel leverbaar op alle Avek matrassen en

gewenste temperatuurinstelling. Binnen 5 minuten is je matras

topmatrassen. Het verwarmingselement is geïntegreerd in de

opgewarmd en ga je lekker liggen. Na 15 of 30 minuten schakelt de

bovenzijde van het (top)matras en kan niet verschuiven.

verwarming automatisch uit. Je kunt indien gewenst de voet-

Ook bij matrassen op verstelbare bedden kan de

verwarming ook eerder uitschakelen via het bedieningspaneel.

voetverwarming worden toegepast.

Als je ‘nooit meer koude voeten’ in bed wilt, kies dan voor het
comfort van de Avek voetverwarming.

Veilige techniek
De voetverwarming in je matras is een veilige en bewezen techniek.
In de matras worden uitsluitend laagspanning onderdelen toege-

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

avek.nl

