
Avek bestaat ruim 90 jaar! Om dit te vieren hebben wij speciaal voor jou de Boxspring 

Ninety ontwikkeld. Een luxe Avek boxspring met vele extra’s zoals een extra dikke 

topmatras, gratis LED leeslampjes en gratis in- en uitstapverlichting. En natuurlijk 

met de fraaie Ninety achterwand. Jouw voordeel bedraagt maar liefst 510 euro! Je hebt 

al een zeer complete Ninety boxspring voor 2.595 euro. Test ‘m bij je dealer.

avek.nl

 Boxspring 
  Ninety

The original

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

Nú met 

€ 510,- 
voordeel!
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Boxspring Ninety 
Nú met € 510,- voordeel!

 Vast Elektrisch*

70/80/90x200/210/220 cm  € 1.485 € 2.060

100x200/210/220 cm  € 1.635 € 2.210

120x200/210/220 cm € 2.055 € 3.030

140/160/180x200/210/220 cm  € 2.595 € 3.895

200x200/210/220 cm € 2.895  € 4.195

Opties tegen meerprijs

• topmatras geperforeerd latex, 2 persoons  €  200 

• topmatras geperforeerd latex, 1 persoons  €  100 

• topmatras Coolrest, 1 zijde, 2 persoons €  150 

• topmatras Coolrest, 1 zijde, 1 persoons  €  75 

• hocker 40x40x60 cm, per stuk   €  250 

• voetverwarming per ligplaats   €  295

Avek Boxspring Ninety

Boxspring Ninety is een heerlijk comfortabel boxspringbed, 

opgebouwd uit 3 royale lagen. Bijzonder aan de Ninety is dat 

zowel de pocketvering in de box, de pocketvering in het matras 

en de OptiFoam® HR kern in de topper, allemaal zijn voorzien van 

5 comfortabele zones. Hierdoor vormt het bed zich optimaal naar 

jouw lichaamscontouren, waardoor je lekkerder ligt en sneller in 

slaap valt. De Ninety is een 100% Nederlands product. Wij maken  

al ruim 90 jaar lang met zorg en vakmanschap kwaliteitsbedden in 

onze eigen fabriek in het Friese Surhuisterveen.

AVEK BOXSPRING NINETY, setprijzen inclusief Jubileumvoordeel

De Boxspring Ninety van Avek in 2-persoons uitvoering is 

samengesteld uit de volgende componenten:

•  2 boxsprings, met 5 zones pocketvering en stoere poten

•  2 pocketveringmatrassen, eveneens voorzien van 5 comfortzones, 

in de hardheden standaard, stevig of extra stevig

•  een extra luxe 2-persoons topmatras met 5 zones, bij de elektrisch 

verstelbare box standaard voorzien van een split in het hoofdeind**

•  1 fraaie achterwand Ninety

•  2 stuks LED leeslampjes

•  2 stuks LED in-/uitstapverlichting

 Daarom een Ninety:
  Extra luxe en comfortabele topmatras

   Fraaie achterwand Ninety

  Gratis 2 stuks LED leeslampjes

  Gratis 2 stuks LED in- en uitstapverlichting

  Leverbaar in nieuwe stoffen

   Lengtemaat 200/210/220 cm zonder  
meerprijs

   En extra comfort in de schouderzone  
voor een heerlijke ligging

* standaard geleverd met RF afstandbediening
**  elektrische boxsprings worden standaard geleverd met een 2-persoons topmatras voorzien van een split. Indien twee 1-persoons topmatrassen gewenst  

zijn, dit graag duidelijk vermelden.

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

tie
 ju

li 
20

21

https://www.avek.nl

