
  

Weldadig genieten van 
 luxe én comfort op maat.

Boxspring Noflik Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.



   

Noflik, uitermate comfortabel

Noflik boxsprings kenmerken zich niet alleen door hun 

vorm, maar zijn bovenal uitermate comfortabel. Noflik 

biedt extra royaal drielaags slaapcomfort. De combinatie 

van de pocketgeveerde box met een pocketveringmatras 

en luxe (pocket)topper staat garant voor een gebalan-

ceerde én duurzame lichaamsondersteuning. En niet 

onbelangrijk: Noflik boxsprings ventileren optimaal,  

zodat je tegelijkertijd geniet van een prettig en  

gezond bedklimaat. 

Omdat ieder mens uniek is, bieden wij bij Noflik comfort 

op maat. Zo kun je kiezen uit meerdere hardheden, 

verschillende samenstellingen van matras of topper,  

extra bedlengte tot zelfs 240 cm, en desgewenst in maat 

aangepaste achterwanden. En alsof dat nog niet genoeg 

is, kan Noflik ook nog uitgevoerd worden met een unieke 

elektrisch instelbare schouder- en heupzone. De Avek 

dealer informeert je graag over de vele mogelijkheden. 

Zo stel je met Noflik je persoonlijke bed samen,  

helemaal afgestemd op je eigen wensen. 

Noflik is het Friese woord voor aangenaam, prettig.  
En dat is precies wat wij met Noflik willen bieden: een 
aangename plek in huis waar je overdag heerlijk kunt 
ontspannen en waar je ’s nachts geniet van een goede 
nachtrust. Voor Noflik liet ontwerper Hans Daalder zich 
inspireren door de rust, ruimte en schoonheid van het Friese 
land. Het resultaat is een serie luxe boxsprings  
met een heldere vormgeving, samengesteld uit 
hoogwaardige, duurzame materialen.

De verleiding 
     van lekker slapen.

Boxspring Noflik



   

Boxspring Noflik

Aan de basis van elk Noflik bed staat de Noflik 

boxspring. De box is voorzien van hoogwaardige, 

gezoneerde pocketveren, bevestigd op een solide 

frame. De zorgvuldige samenstelling en beproefde 

constructie zorgen voor een goede stabiliteit en de 

juiste ondersteuning. Je kiest uit een grote collectie 

stoffen, waaronder stoffen van De Ploeg, de gewenste 

sfeer en aankleding van jouw bed. Met één van de 

Noflik achterwanden Pleats, Stins of State maak je 

het bed compleet. 

 

Noflik matrassen

De Noflik matras is misschien wel het belangrijkste 

onderdeel van de Noflik boxspringcombinatie. Met in 

het hart de 7-zone pocketvering kern, en bandstaal 

rondom. Bandstaal zorgt voor extra stabiliteit en 

duurzaamheid, en de speciale zone-indeling zorgt 

voor een gebalanceerde ondersteuning van je lichaam. 

Er is keuze uit een standaard, stevige of extra stevige 

uitvoering, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en 

gewicht. De royale pocketveren zijn afgedekt met een 

veerkrachtige laag OptiFoam® HR, en de matras wordt 

meegestoffeerd in de stof van de boxspring.

Heerlijke Noflik toppers

Bij Noflik is er een brede keuze aan luxe topmatrassen. 

Voorzien van ventilerend OptiFoam® HR, Innerzone  

latex of het zachte, natuurlijke Talalay latex. Er is zelfs 

een extra luxe topper voorzien van pocketveren met 

aan weerszijden een latex afdekking. Welke Noflik 

topmatras je ook kiest, het maakt je bed extra com-

fortabel. Bovendien is een topmatras erg praktisch in 

het gebruik: je hoeft alleen deze relatief dunne toplaag 

op te maken, en keren is door het beperkte gewicht ook 

eenvoudig. Kies je voor een verstelbare boxspring?  

Dan leveren wij je een topper met split in het hoofdeind. 

Hierdoor blijven de rugdelen van een tweepersoons 

boxspringbed afzonderlijk verstelbaar, zonder dat er 

sprake is van een doorlopende naad tussen de 

bedhelften.

De verstelbare Noflik

Noflik gebruik je niet alleen om heerlijk in weg te 

dromen, maar ook om in te ontspannen met een goed 

boek of om lekker lui te ontbijten in het weekend. De 

(optionele) verstelfuncties van de elektrisch verstelbare 

Noflik boxspring komen daarbij goed van pas. Via de 

draadloze RF afstandsbediening met geïntegreerde 

verlichting breng je het bed eenvoudig in de gewenste 

stand. Zo geniet je optimaal van je eigen Noflik bed.

Kies de Boxspring Noflik 
      die het beste bij je past.

Boxspring Noflik

Pleats

Stins

State

Een Noflik boxspring stel je helemaal naar eigen  
wens samen. De Avek dealer helpt je hier graag bij.

De achterwanden van de Avek Noflik:



   

Voor een goede slaap is het essentieel dat je spieren zich 
goed kunnen ontspannen en de druk op je wervels gering 
is. Dit bereik je het beste met een lighouding waarbij de 
ruggegraat vrijwel recht is. Maar omdat de breedte van de 
heupen en schouders per persoon verschilt, kan het best 
lastig zijn om de ideale lighouding te bereiken.

Verstelling schouderzone

Verstelling heupzone

Daarom heeft Avek het Noflik Ergo systeem ontwikkeld. 

Dit unieke systeem, onzichtbaar ingebouwd in de 

boxspring, biedt elektrisch instelbare zones ter hoogte 

van heup en schouder. In beide zones kan je onafhan-

kelijk van elkaar, de instelling vanaf neutraal circa 4 cm 

traploos verhogen of verlagen. Daardoor laat het bed 

zich aanpassen aan vrijwel elk postuur, en stel je het 

bed exact in op de gewenste lighouding. Ook als er in 

je persoonlijke omstandigheden iets verandert, denk 

bijvoorbeeld aan een zwangerschap, kun je het comfort 

ter hoogte van schouder en heupen altijd op maat 

aanpassen. 

Je bed verandert gewoon met je mee. Met de 

persoonlijke instelbare Noflik Ergo krijg je altijd 

voldoende steun en comfort, optimaal afgestemd  

op jouw postuur.

Noflik Ergo kan eenvoudig bediend worden met een 

draadloze afstandsbediening. Het systeem is optioneel 

leverbaar op zowel de vaste als elektrisch verstelbare 

Noflik boxsprings, m.u.v. de Noflik Fyn.

Noflik Ergo:
Het meest persoonlijke 
bed van Avek.

Boxspring Noflik

De illustraties laten slechts twee voorbeelden zien van mogelijke instellingen van het  

Noflik Ergo systeem. Via de twee traploos instelbare zones zijn echter veel meer instel- 

posities mogelijk. Met Noflik Ergo stel je je bed helemaal in op jouw lichaam en voorkeur. 

En verandert in de loop van tijd je postuur, en wil je bijvoorbeeld extra ondersteuning?  

Dan pas je met een druk op de knop je bed eenvoudig aan. Zo biedt Noflik Ergo je 

optimaal comfort en ondersteuning voor nu, maar ook in de toekomst!



  

   

Zo kan je voor de matras kiezen uit 3 verschillende 

hardheden. En zijn er maar liefst 4 typen topmatrassen, 

elk met hun eigen kenmerken en comforteigenschap-

pen. In totaal kunnen er 12 comfortcombinaties worden 

gemaakt. Daarvan is er zeker één die goed bij jou past. 

Als extra optie bieden wij Noflik Ergo. Hiermee stel je het 

bed, via de elektrisch instelbare schouder- en heupzo-

nes, optimaal af op jouw lichaamsbouw. De Avek dealer 

helpt je graag bij het maken van de juiste keuzes. Ook 

wat betreft uitstraling staan jouw wensen centraal. 

Smaak is persoonlijk, en iedere slaapkamer is anders. 

Naast de brede keuze uit stofsoorten en kleuren, bieden 

wij een fraaie collectie achterwanden. En wil je de 

achterwand net iets groter, hoger of breder? Dan 

maken wij deze speciaal voor je op maat. Ben je extra 

lang of heb je graag de ruimte, dan is een extra groot 

boxspringbed misschien iets voor jou. Bij Noflik is dat 

geen enkel probleem. Noflik boxsprings worden ook 

gemaakt in lengte- en breedte maten tot 240 cm!

Noflik Fyn of Noflik royaal

Een Noflik boxspringbed van Avek biedt extra dik 

drielaags slaapcomfort. De royale combinatie van 

pocketbox, pocketveringmatras en luxe (pocket)topper 

heeft een totale hoogte van maar liefst 75 cm en staat 

garant voor weldadig genieten. Op verzoek maken wij 

de Noflik boxspring ook in een 8 cm lagere uitvoering, 

De Noflik Fyn is bedoeld voor mensen die een iets 

minder hoog bed prefereren, maar geen concessies 

aan kwaliteit willen doen. Net als de standaard Noflik  

is de boxspring bij de Noflik Fyn ook voorzien van 

pocketveren met individuele comfortzones!

Noflik, comfort 
    op maat.

Boxspring Noflik

Een Noflik boxspring maken wij speciaal op maat volgens 
jouw wensen! Wij kunnen met Noflik vele comfortcombinaties 
bieden, van soepel tot extra stevig, en van veerkrachtig tot 
extra ventilerend. 



   

Voor Noflik liet Hans Daalder zich inspireren door de 

schoonheid en rust van het Friese land. Bij Noflik 

combineert hij zijn heldere en pure designstijl met een 

hoge mate van gebruiksgemak en innovatieve techniek. 

Het resultaat is een bijzonder bed, dat niet alleen een 

lust voor het oog is, maar ook garant staat voor een 

weldadige nachtrust.

Kijk voor onze volledige collectie en 

dealeradressen op www.avek.nl.

Specificaties 
Avek Boxspring Noflik

OMSCHRIJVING BOXSPRING NOFLIK

Totale bedhoogte  Ca. 75 cm (Noflik Fyn ca. 67 cm)

Vering in de box  Pocketvering, 7 comfortzones

Boxhoogte incl. pootjes  Ca. 44 cm  (Noflik Fyn ca. 36 cm)

Pootjes RVS of zwart gelakt

Matrashoogte  Ca. 19 cm

Matraskern  Pocketvering, 7 comfortzones

Aantal slags pocketvering  7 slagen

Bandstaal rondom kern Ja

Thermisch geharde veren  Ja

Afdekking matras  OptiFoam® HR

Comfort matras  Standaard, stevig of extra stevig

Hoogte topmatras in cm Ca. 12 cm (pockettopper ca. 14 cm) 

Topperkern standaard  OptiFoam® HR

Topperkern optioneel  Innerzone latex, Talalay Natural of Pocketveren

Topperhoes afritsbaar Ja, chemisch reinigen mogelijk

Splittopper optioneel Voorzien van split in het hoofdeind

Uitvoering box  Vast of elektrisch verstelbaar

Verstelbare box  Via draadloze RF afstandsbediening

Noflik Ergo Zowel de vlakke als de verstelbare Noflik  

 boxspring is leverbaar met een ingebouwde 

 Noflik Ergo zone-instelling (elektrisch bediend). 

 Nb. Ergo is niet leverbaar op 120 cm breedte.

Afmetingen box en (top) matras  Breedtematen 80, 90, 100, 120, 140, 160,  

 180, 200, 240 cm 

 Lengtematen 200, 210, 220, 230, 240 cm

Achterwandhoogte Standaardhoogte 125 cm,  

 optioneel 110 cm of maatwerk

Accessoires & opties Hocker, afmeting 60x40x40 cm (hxbxd)

 LED leeslampjes voor achterwand

 Sensor lampjes voor in/uitstappen

 Voetverwarming in matras of topper

 Comfort op maat (maatwerkopties)

 Voetborden

Dutch design 
      van Hans Daalder.

Boxspring Noflik

Een bed is niet alleen een fijne plek om te slapen en te relaxen, 
het is ook dé blikvanger in de slaapkamer. Een bed mag er daar-
om ook mooi uitzien. Al onze boxsprings worden in 
Nederland gemaakt en zijn ontworpen door gerenommeerde 
Nederlandse ontwerpers. 



         

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.

Je eigen bed op maat.

    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.

Daarom kies je een Avek!

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


