
Begin je dag uitgerust met Boxspring Sinne!

De Sinne, het Friese woord voor zon, is een stijlvolle boxspring waarop je heerlijk slaapt. De royale 
pocketveermatras en de luxe topper zorgen voor extra comfort, en bieden de juiste ondersteuning 
aan jouw lichaam. Bovendien zorgt de geïntegreerde spiraalbodem voor uitstekende ventilatie. 

De Sinne Boxspring is verkrijgbaar als setaanbieding, met vele gratis extra’s: gratis LED leeslampjes, 
gratis in- en uitstapverlichting, een unieke Sinne achterwand en opvallende design bedpoten.  
Jouw voordeel bedraagt € 650,-! De zeer complete Sinne Boxspring is er vanaf € 3.895,-.  
Ga naar de Avek dealer in jouw buurt voor proefliggen en informatie. 

avek.nl

Boxspring 
Sinne

Je slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

Nú met 

€ 650,- 
voordeel!
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https://www.avek.nl


Boxspring Sinne 
Nú met € 650,- voordeel!

 Vast Elektrisch*

80/90x200 cm  € 2.220 € 2.945

100x200 cm  € 2.345 € 3.070

120x200 cm  € 2.820 € 4.045

160/180x200 cm € 3.895  € 5.495

200x200 cm € 4.145  € 5.745

Avek Boxspring Sinne

Boxspring Sinne is een ontwerp van designer Hans Daalder,  

waarbij zowel eigentijds design als hoogwaardig slaapcomfort het 

uitgangspunt vormen. Het Sinne boxspringbed bestaat uit drie royale 

lagen, waarbij de box is voorzien van een extra goed ventilerende 

dwarsgespannen spiraalbodem. De meegestoffeerde pocketvering 

matras en de extra comfortable topmatras, beide voorzien van  

5 comfortzones, zorgen voor een heerlijk aangenaam comfort en 

goede ondersteuning van het lichaam. De Sinne is een 100% 

Nederlands kwaliteitsproduct. Bij Avek maken wij al meer dan 90 jaar 

lang, met veel aandacht en vakmanschap, kwaliteitsbedden op maat. 

AVEK BOXSPRING SINNE

Boxspring Sinne van Avek in de 2-persoons uitvoering is  

opgebouwd uit de volgende componenten:

•  2 boxsprings, voorzien van ventilerende spiraalbodem,  

5 zone pocketvering en gegoten aluminium design poten

•  2 pocketveringmatrassen, eveneens voorzien van 5 comfortzones, 

in de hardheden standaard, stevig of extra stevig

•  1 extra luxe 2-persoons HR topmatras voorzien van comfortzones

•  1 fraaie Sinne achterwand

•  2 stuks LED leeslampjes voor montage op de achterwand **

•  2 stuks LED in-/uitstapverlichting **

 Kies voor de Sinne!

   Extra ventilatie door de geïntegreerde  
spiraalbodem

   Extra luxe Sinne achterwand

   Gratis 2 stuks LED leeslampjes 

   Gratis 2 stuks LED in- en uitstapverlichting

   Gratis design bedpoten 

   Ontworpen door Hans Daalder

   Heerlijk comfortabel met de juiste  
ondersteuning

* elektrische boxsprings worden standaard geleverd met split in de topmatras
** bedlampjes kunnen iets afwijken van de afbeelding
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Opties tegen meerprijs 1-persoons 2- persoons

• lengte 210 cm €  50  € 100
• lengte 220 cm € 100 € 200
• topmatras geperforeerd latex €  100 €  200
• topmatras Talalay natuurlatex €  295 €  590
• topmatras met Coolrest, 1-zijde €  95 €  190

Opties overig

• hocker 40x40x60cm (lxbxh), per stuk  €  250
• voetverwarming, per ligplaats   €  295

https://www.avek.nl

