Stijlvol slapen,
fris en uitgerust opstaan!

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

Beddenlijn Stiel

Jouw bed,
jouw Stiel

In het Fries is Stiel het woord voor staal. Maar het betekent
ook ambacht. Beide komen samen in de nieuwe beddenlijn
Stiel: duurzame en sterke bedden met een stalen frame, die
met aandacht en vakmanschap worden gemaakt in onze
beddenfabriek in Surhuisterveen. Voor het ontwerp is
samengewerkt met Studio Kommerkors. Het resultaat is
een eigentijds bed met een rank uiterlijk en veel combinatie
mogelijkheden, mét of zonder bedrand. Fraaie achter
wanden en opvallende poten maken het bed compleet.
Uitstekende ventilatie

Hollands design

Een Stiel bed is voorzien van duurzame Stiel spiraal

Omdat je niet alleen goed, maar ook mooi wilt slapen,

bedbodems. Deze dwarsgespannen spiralen hebben

is er veel aandacht besteed aan de vormgeving van

een extra open structuur, waardoor een goede ventilatie

de Stiel. Studio Kommerkors is erin geslaagd om

en vochtregulatie gewaarborgd is. Dit is van belang, als

een veelzijdige beddenlijn te ontwerpen, waarbij een

je beseft dat we gemiddeld een kwart tot een halve liter

eigentijdse uitstaling en functionaliteit hand in hand

vocht per nacht verliezen. Een goed geventileerd bed

gaan. Daarbij stel je de Stiel helemaal samen volgens

voelt prettiger aan, en is beter voor je nachtrust.

jouw wensen, passend bij jouw smaak en interieur.

Heerlijk comfortabel
Voor de Stiel beddenlijn is een speciale Stiel matrassen
lijn ontwikkeld, op basis van een kwalitatief hoogwaardige
pocketverenkern. In combinatie met de veerkrachtige
spiraalbodem ontstaat een heerlijk comfortabel bed,
waarop je helemaal tot rust komt.
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Kies de Stiel
die het beste bij je past
Een Stiel bed stel je helemaal naar eigen wens samen.
De Avek dealer helpt je hier graag bij.
Stiel spiraalbodems

De verstelbare Stiel

De duurzame Stiel spiraalbodems zijn sterk, onder

Je kunt bij de Stiel kiezen uit een vaste en een elektrisch

steunend en zeer goed ventilerend. Een dwarsgespannen

verstelbare uitvoering. Bij de verstelbare Stiel breng je

spiraalbodem biedt progressieve veerkracht, zodat er

via de draadloze RF-afstandsbediening je bed

een gebalanceerde ondersteuning aan je lichaam wordt

moeiteloos in de positie die jij het prettigst vindt.

geboden. Door de extra open structuur van het netwerk

Zo wordt je bed niet alleen een slaapplek, maar ook een

geniet je van een prettig bedklimaat.

plek om te recreëren en te ontspannen. Geniet van een
goed boek, een spannende TV serie, of ontbijt op bed.

Stiel matrassen

De achterwanden van Stiel

De comfortabele Stiel matrassen, voorzien van hoogwaar
dige pocketveren, zijn speciaal ontwikkeld voor de Stiel

Een Stiel bed is leverbaar met één van de drie fraai

spiraalbodems. Samen vormen ze een twee-eenheid, die

vormgegeven achterwanden type 300, 400 of 500.

zorgt voor een doordacht en aangenaam bedcomfort.

De achterwanden zijn ‘zwevend’ aan het bed gemon

Stiel matrassen hoef je niet te keren, en doordat de

teerd. Daardoor blijft het design eigentijds en oogt het

matrassen gekoppeld worden aan de bedbodem, kunnen

bed luchtig en rank. De achterzijden van de achter

ze ook niet verschuiven. De Stiel matras is leverbaar in drie

wanden zijn ook gestoffeerd, zodat je de Stiel ook

hardheden, zodat er altijd een matras is die goed bij jouw

prima in de vrije ruimte kan plaatsen.

voorkeur en lichaamsbouw past.

De achterwanden van de Avek Stiel:

300

400

500
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Stiel: de modulaire
beddenlijn met veel
keuzemogelijkheden!
De Stiel is een veelzijdige beddenlijn met een grote

matras, die samen zorgen voor hoogwaardig comfort,

verscheidenheid aan uitvoeringen. Zo stel je de Stiel

de basis. Maar de uitstraling van het bed is afhankelijk

geheel naar eigen wens samen. En krijg je precies het

van jouw keuzes. Het onderstaande schema geeft je

bed dat bij jouw smaak en voorkeur past. Bij alle Stiel

een helder overzicht van de verschillende opties.

uitvoeringen vormen de spiraalbedbodem en het

UITVOERING

SPIRAALBODEM

MATRAS

POTENSET

HOOFDBORD

GESTOFFEERDE RAND

Max
Board
Basic

Stiel Max

Stiel Basic

Voor wie het complete, meest aangeklede Stiel bed wil,

De Stiel Basic is de meest minimalistische uitvoering

is er de Max. De gestoffeerde bedrand in combinatie met

binnen het programma. Het bed bestaat uitsluitend uit

de eveneens gestoffeerde achterwand zorgt voor een

de vrijstaande Stiel spiraalbodems (met bijbehorende

aantrekkelijk totaalbeeld. Een echte blikvanger in jouw

poten) en gekoppelde matrassen. Wél het comfort,

slaapkamer.

maar geen poespas.

Stiel Board
De Stiel Board heeft geen omranding, maar wél een
hoofdbord. Deze zogenaamde stand-alone opstelling
kenmerkt zich door een strakke en moderne uitstraling.
Door het ontbreken van de bedrand is het bed in zijn
geheel ook wat compacter.

Stiel Max

Stiel Board

Stiel Basic
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Stiel spiraalbodems:
ventilerend en sterk
Uitstekende ventilatie

Ook in verstelbare uitvoering

Een goed bed begint met een goede basis. Daarom heeft

De Stiel spiraalbodem is leverbaar in een vaste of een

de Stiel een duurzame dwarsgespannen spiraalbodem.

elektrisch verstelbare uitvoering. De elektrisch verstelbare

Het dubbelgeweven spiraalnetwerk is extra open, en biedt

uitvoering heeft een fraaie RF afstandsbediening en kan

een ventilerend oppervlak van maar liefst 88% van het

traploos en zonder inspanning in iedere gewenste positie

ligvlak. Door de goede ontluchting aan de onderzijde van

worden ingesteld. De solide en krachtige motoren zijn

het bed wordt transpiratievocht snel afgevoerd, en gaat

veilig en voorzien van een noodaccu. Een verstelbare

het matras langer mee. Bovendien blijft je bed frisser en

bodem is wel zo prettig, bijvoorbeeld als je in bed TV wilt

voelt het prettiger aan. Zo ontwaak je fit en uitgerust, klaar

kijken, een boek gaat lezen of lekker wilt ontspannen.

voor een nieuwe dag.

Verend comfort

Welke voordelen bieden de Stiel
spiraalbodems je nog meer?

De Stiel spiraalbodems zijn zeer stabiel en zorgen naast

• zeer geschikt voor alle Stiel bedmodellen, maar ook als

een uitstekende ventilatie ook voor een aangename vering.
Door de progressieve tegendruk van de duizenden
spiraalwindingen in de spiraalbodem, krijgt elk lichaams
deel de juiste ondersteuning. De Stiel spiraalbodem staat
garant voor jarenlang gelijkblijvend comfort.

vrijstaand stand-alone bed te gebruiken
• geen verschil in lighoogte tussen de vaste en verstelbare
bodems, waardoor ze samen in één bed kunnen
worden gecombineerd
• de matrassen kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan
de spiraalbodems, zodat ze niet verschuiven
• zeer solide en unieke bevestiging van de stand-alone
poten aan het bed
• Stiel bedbodems zijn 100% recyclebaar
• optioneel ook leverbaar met een voetbeugel

Stiel matrassen:
comfortabel én
ondersteunend
Stiel matrassen hebben een sandwich opbouw met als
onderlaag stevig Avek comfortschuim, vervolgens een

Waarom kiezen voor een Stiel
matras van Avek?

comfortabele pocketvering van Duitse origine mét
5 comfortzones, en aan de bovenzijde een luxe en
soepele afdeklaag van Avek HybriFoam. Deze
zorgvuldig op elkaar afgestemde lagen zorgen voor
een goede ondersteuning van je lichaam en een heerlijk
comfortabele ligging.

• comfortabel matras, samengesteld uit
hoogwaardige materialen
• v ormt een goede combinatie met de Avek
Stiel spiraalbodem
•b
 iedt een zeer goede ventilatie
• leverbaar in 3 hardheden

Het nieuwe Avek HybriFoam is een innovatief en

•h
 et matras verschuift niet

veerkrachtig schuim, dat recent is ontwikkeld door onze

•d
 e matrashoes is afritsbaar en kan worden

eigen schuimfabriek. Als één van de weinige bedden

gereinigd

fabrieken in Nederland maken wij onze comfortschui

• je hoeft het matras niet te keren

men zelf. Daardoor hebben wij volledige controle over

•6
 0 dagen omruilgarantie* op de matraskern

het productieproces én de kwaliteit. Naast het goede
comfort is HybriFoam van Avek ventilerend, vormvast
en behoudt het lang zijn goede eigenschappen.
De Stiel matras is speciaal samengesteld voor gebruik
op het nieuwe Stiel bed. Dat betekent dat de matras
uitstekend ‘samenwerkt’ met de onderliggende
spiraalbodem, zodat deze combinatie je jarenlang een
goed ligcomfort biedt. Vanwege de unieke matras
opbouw is Stiel éénzijdig beslaapbaar, zodat je de
matras niet hoeft te keren. Draaien kan wel en de
praktische handgrepen aan de matras zijn daarbij
behulpzaam.

*Vraag naar de voorwaarden
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De zes voordelen
van Stiel
Een goed bed is van wezenlijk belang voor ons welzijn.
Ontspannen slapen en uitgerust wakker worden geeft je de
energie om het maximale uit je dag te halen. Kies daarom
voor Stiel.

1.	De uitstekende ventilatie garandeert een goede vochtregulatie en zorgt
voor een gezond en prettig bedklimaat. Je bed is minder klam en voelt
frisser aan.
2.	De zorgvuldig afgestemde comfortlagen van de matras in combinatie
met de goed ondersteunende spiraalbodem, bieden je jarenlang een
heerlijk ligcomfort.
3.	De Stiel matras is comfortabel en schuift niet. Daarbij hoeft een Stiel
matras niet gekeerd te worden, en dat is wel zo prettig.
4.	60 dagen kosteloze omruilgarantie* op de Stiel matrassen
5.	Goede verstelmogelijkheden bij de elektrische uitvoering. Met de RF
afstandsbediening breng je de spiraalbodem zonder moeite en traploos
in de gewenste stand.
6.	Fraai design met aandacht voor de gebruiker. Zo heeft Stiel een hoge
‘vrije’ ruimte onder het bed, waardoor je makkelijker kunt schoonmaken
onder het bed.
*Vraag de dealer naar de voorwaarden

Specificaties
Beddenlijn Avek Stiel
OMSCHRIJVING

AVEK STIEL

Totale bedhoogte (incl. matras):	Bij standaard poot ca. 54 cm, bij hoge poot
ca. 61 cm
Matrashoogte:

Ca. 21 cm

Matraskern:

5 zone pocketvering

Matrastijk:

Tencel®, afritsbaar en chemisch reinigbaar

Aantal slags pocketvering:

6 slagen

Thermisch geharde veren:

Ja

Afdekking matras:

Avek HybriFoam

Comfort matras:

Standaard, stevig, extra stevig

Spiraalbodem:

Dubbel geweven, dwarsgespannen spiraalnet

Spiraalbodem optioneel:	Elektrisch verstelbaar hoofd- en voeteneind,
met horizontaal zitdeel en knieknik, en RF
afstandsbediening
Stoffen:

Jasmyn, Findel

Bedpoten:	Standaard hoogte 26 cm, optioneel extra
hoog 33 cm
Afmetingen:	Breedtematen 80, 90, 100, 120, 160, 180, 200 cm
Lengtematen 200, 210, 220 cm
Achterwanden hoogte:	Bij standaard poot: ca. 95-98 cm
Bij extra hoge poot: ca. 102-105 cm
Accessoires:	Nachtkastje whitewash, ca. 33x33x9 cm
LED leeslampjes voor montage op achterwand
Voetverwarming in de matras
Voetbeugels
Kijk voor ons volledige programma en
dealeradressen op www.avek.nl.

Beddenlijn Stiel

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

Daarom kies je een Avek!
J
 e eigen bed op maat. Want je slaapt
toch het liefst in je eigen Avek bed?
K
 waliteitsbedden uit Nederland.
Daar kun je volledig op vertrouwen.
H
 oogwaardige materialen. Alleen
het beste is voor ons goed genoeg.
 Vakmanschap sinds 1927.
Jouw nachtrust is onze missie.

Je eigen bed op maat
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.

