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Een goede nachtrust maakt een wereld van 
verschil! De impact van slaap is enorm. Goed 
en voldoende slapen zorgt voor gezonde en 
blije mensen. Bij Velda willen we een gezonde 
nachtrust voor iedereen mogelijk maken. Ook 
voor jou.

Sinds 1954 streven we naar duurzaam en 
kwaliteitsvol slaapcomfort voor iedereen. 
Speciaal ontworpen om gezond en stijlvol 
slapen te combineren. We werken met 
kwalitatieve, duurzame materialen en blijven 
innoveren om jou optimaal comfort te bieden. 
En dat voor ieders budget. Want ook dat 
maakt je blij.

Slaap is heel persoonlijk en intiem. Daarom 
werken we samen met een netwerk van 
professionele verdelers. Met persoonlijk 
advies op basis van jouw slaapbehoeften 
maken we samen het verschil. 

Jij verdient niets minder dan de beste slaap. 
Je slaapkwaliteit kleurt je leven. Elke ochtend 
vol energie wakker worden, is de kickstart 
voor een gezond en gelukkig leven. Zo wordt 
elke morgen een ‘goede’ morgen. Daar doen 
we het voor. 
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Het ultieme slaapcomfort.
Innovatie, ergonomie en design gaan hand in hand en bieden u een nacht vol luxe. Geniet 

elke nacht van een luxueuze hotelervaring in je eigen slaapkamer. 

Ontdek in deze Omni Mood onze Finesse collectie.

Finesse
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Laat je inspireren door de 4 
Velda moods op velda.net

Velda Finesse: 
Kijk, bewonder & verwonder.

De Finesse doet zijn naam alle eer aan en luidt 
slaapcomfort generatie 5.0 in. Deze unieke 
boxspring staat voor exceptioneel design & 
smart technology. Een streling voor het oog 
en een weldaad voor lichaam en geest. Een 
state of the art design & well-feeling!
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De perfecte match tussen design & comfort.

Zwevend design.
De Finesse lijkt boven de grond te zweven. Zelfs het hoofdeinde en nachttafels laten de vloer 
vrij. Bij de elektrisch verstelbare variant, hangt alle mechaniek onzichtbaar gemonteerd onder 
het bed. Met dit zwevend design creëer je een luxueus, ruimtelijk gevoel in je slaapkamer: je 
hebt vrij zicht op de ruimte onder je bed. Het licht kan onbelemmerd doorstromen. Ruimte, licht 
en luxe: daar staat Finesse voor. 
Ook zorgt dit zwevend design voor een opgeruimd gevoel. Je kan gemakkelijk schoonmaken 
onder je bed – zonder last van nachtkastjes, motoren en snoeren. Want ook dat is luxe! 

Een ijzersterk staaltje.
De Finesse dankt zijn unieke looks aan zijn hightech constructie. Alles staat en hangt vast aan 
metaal. De motoren zitten muurvast verankerd in het frame. Geen scharnieren, maar robuu-
ste profielen. Twee single bedden zijn met brugverbindingen aan elkaar gekoppeld tot een 
tweepersoonsbed. Kortom: de Finesse is een ijzersterk staaltje van stabiliteit & duurzaamheid.  
Het ultieme bewijs? Zet je gerust even op de rand van het ‘zwevende’ voeteinde in verstelde 
positie. De Finesse blijft onbeweeglijk op zijn ranke poten staan. 

De finishing touch!
De Finesse is op architectonisch topniveau afgewerkt: met high-end metaalfinish – naar het 
voorbeeld van deuren, ramen en kozijnen. Een poedercoating met magnifieke textuur die je 
moet zien en voelen. Je herkent deze exclusieve finish meteen aan de zéér subtiele glinstering 
in de lak.

Finesse
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Dress for success.

Werk je Finesse af naar hartenlust! 
Het hoofdbord, de nachttafels en de boxspring krijg je kant & klaar ge-
stoffeerd. De pootjes en het frame zijn een kwestie van klik & klaar. Een 
smaakvol nachttafeltje schroef je simpelweg in het frame. Een gestof-
feerde decoset voor je poten? Deze klik je door de geïntegreerde mag-
neten eenvoudig vast. Ze passen naadloos in de metalen profielen.  
Combineer zelfs 2 stoffen voor een verrassende, out-of-the box look.
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Punctueel slaapcomfort.

De Finesse combineert design met vederdicht comfort. De ultrafijne boxspring is gevuld met 
minipocketveren: 5 cm hoog, 500 stuks/m².
De Finesse pocketveren zijn gefinetuned naar 7 lichaamszones. Zo zorgt deze voor de optimale 
ondersteuning van elk lichaamsdeel. 
Bovendien lopen de mini-pocketveren bijna over de volledige breedte en lengte van de Finesse 
door. Ze worden omsloten door een schuimkader waardoor je geen last hebt van harde randen. 
Leg je heerlijk languit en geniet maximaal van ergonomisch uitgebalanceerd slaapcomfort.

VIV®-label.

De Finesse is gecertificeerd met het VIV®-label: Vertical In-
tegrated Ventilation. Ventilatie is de voorwaarde voor een 
gezond slaapklimaat. Iedereen transpireert ’s nachts: je ver-
liest al snel zo’n 500 ml vocht per nacht. Door een goede 
ventilatie wordt het vocht verdampt door de luchtstroom. 
Daarom is de Finesse aan de bovenkant gestoffeerd met 
een ademend 3D-weefsel. Bovendien is de bodemplaat op 
strategische plaatsen voorzien van ventilatieroosters. Lucht 
kan vrij doorstromen van boven naar beneden (100% verti-
cale ventilatie). De Finesse biedt je gegarandeerd een door 
en door fris slaapklimaat. Zo ontwaak je ’s ochtends vol en-
ergie en behoudt je bed zijn optimale toestand voor jaren!  

Antislip.

Zie je de golfjes in latex 
op de 3D-stof van je Fines-
se bed? Ze visualiseren 
niet enkel het verfrissende 
effect, maar houden de 
matras ook op zijn plek 
wanneer je de Finesse in 
beweging zet.

Finesse
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Excellent verstelbaar comfort.

Fluisterzacht.

De Finesse bestaat in vlakke en in diverse verstelbare uitvoeringen: van verstelbare hoofd- 
en voetenuiteinde tot en met vibratie-massage. Aan opties geen gebrek!
Wat je ook kiest, het mechanisme is altijd onzichtbaar weggewerkt.
De motoren en transformatoren hangen strak binnen het metalen frame, de kabels zitten in 
een cable management systeem.
De Finesse werkt met lineaire motoren: insiders weten wat dat betekent! 
Efficiënter bestaat niet. De motor duwt uitsluitend het gewenste deel omhoog of omlaag. 
Krachten en energie worden bespaard. En luister… Inderdaad. Je hoort niets! Kunststoflagers 
zorgen dat het geluid gedempt wordt. De Finesse zet je fluisterzacht in de gewenste stand.
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Finesse
AS-stand. 

AS staat voor anti-snore: anti-snurk. Je denkt meteen aan het irritante geluid. De oorzaken zijn 
divers: roken, drinken, leeftijd, op je rug slapen. Je snurkt als je luchtpijp gedeeltelijk wordt 
geblokkeerd. Je snakt (snurkt) even naar adem.
De medisch bewezen oplossing: slapen met je hoofd lichtjes omhoog, in een hoek van 7-8°. 
Je strottenhoofd krijgt alle ruimte, je luchtwegen gaan maximaal open. Je kunt vrij in- & uit-
ademen.

AS staat ook voor anti-stuw. Je hart moet continu bloed rondpompen, zelfs tegen de zwaar-
tekracht in pompen: als je staat, zit en zelfs als je ligt. De medische oplossing: slapen met 
je benen lichtjes omhoog, in een hoek van 7-8°. Je voeten liggen niet meer op het laagste 
niveau. Je bloed kan vrij circuleren – van kop tot teen. Je hart hoeft niet zo zwaar te pompen, 
want ligt in balans: op één lijn met de rest van je lichaam. Deze 7-8° stand voor je hoofd en 
benen is standaard voorgeprogrammeerd onder de AS-knop. De Finesse in AS-stand zorgt 
de hele nacht voor een goede zuurstoftoevoer & bloedcirculatie: dat is cruciaal voor je hart, 
lijf & leden! 

Z-stand. 

Z staat voor Zero-Gravity, ofwel nul zwaartekracht. Denk aan astronauten in de ruimte. Aan de 
Fowler-positie in ziekenhuizen. En aan de foetushouding van een baby in de baarmoeder. Ze 
hebben één ding gemeen: de lichaamshouding.
De opgetrokken knieën plus de schuine tot gebogen rug. Zero-Gravity streeft naar zo’n gevoel 
van gewichtloosheid in bed. Je hebt de hele dag onder druk van de zwaartekracht geleefd. 
Je lichaam moet echt de kans krijgen om zich snel te herstellen. De medisch verantwoorde 
oplossing: je bovenlichaam en knieën schuin omhoog, in een hoek van 28°. Je bekken ligt in 
het diepste punt van het bed.

De effecten voel je meteen! Je (buik)spieren kunnen zich maximaal ontspannen. Je hebt min-
der druk op je borst, je kunt gemakkelijker ademhalen. Je benen zijn minder zwaar. De bloed-
circulatie en zuurstoftoevoer komen snel terug op peil. Die effecten merk je pas echt, als je 
de Finesse weer vlak zet.
Deze 28° stand voor je bovenlichaam & knieën is standaard voorgeprogrammeerd onder de 
Z-knop. De Finesse in Z-stand brengt je lichaam weer snel in balans: binnen een paar minuten 
voel je je als herboren. In één woord: héérlijk!
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S-stand.

S staat voor synchroon. De Finesse bestaat in vlakke versie en elektrische verstelbare uitvoe-
ringen. Het verschil zie je niet. Twee single bedden vormen samen een uniform lits-jumeaux 
geheel. Dus wat let jou - en je partner – om ieder de Finesse van je dromen te kiezen?
Het verstellen van 2 identieke bedden kun je zelfs perfect synchroon laten verlopen. Samen 
met de rug en/of benen omhoog? Met de S-functie zetten beide bedden zich gelijktijdig in 
beweging: op de millimeter nauwkeurig,op de seconde precies. Het lijkt wel gps-techniek! 
Met de Finesse beleef je het ultieme ik + jij = wij-gevoel.

Massage-functie. 

De Finesse laat je genieten van een massage-op-maat. Wil je enkel je benen of je rug laten 
masseren? Of beide in een vloeiende beweging? Ga je voor ‘de zachte hand’ of een ‘stevige 
grip’. Mag het ‘uren’ duren? Of ga je voor kort maar krachtig? Wil je dagelijks je massage, 
of iets minder frequent? Je regelt het allemaal zelf, met één vinger. Je hoeft er je bed en 
huis niet voor uit. Dit is het summum van wellness @ home. De Finesse met massage laat je 
lichaam & geest maximaal ontspannen: bye bye stress.
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Shine bright.

Flashlight.

De Finesse geeft je licht in de duisternis. En dat mag je letterlijk nemen. De afstandsbedie-
ning is voorzien van een flashlight. Altijd handig als je toch nog iets nodig hebt in het midden 
van de nacht. Je knipt gewoon even je zaklamp aan. 

Floorlight.

De Finesse kun je uitrusten met een LED-vloerverlichting. Deze is onzichtbaar weggewerkt in 
het frame, onder het bed. Ideaal als je ‘s nachts moet opstaan! Hij verlicht enkel de vloer naast 
je bed. Meer licht heb je eigenlijk niet nodig. Je partner slaapt ongestoord verder. 
Het vloerlicht regel je draadloos: je dimt en schakelt hem in/uit met een druk op de knop.

Finesse
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Luxueus & comfortabel slapen met onze Omni matrassen.

Een goede nachtrust maakt een wereld van verschil! Goed en voldoende 
slapen zorgt voor gezonde en blije mensen. De keuze van een matras zet 
je alvast goed op weg. Laat je daarom adviseren bij onze verdelers in je 
zoektocht naar de perfecte matras.

Ontdek hieronder onze Omni matrassen die de perfecte match vormen met 
de Finesse boxspring. 
Net zoals bij de box kunnen jij en je partner de matras kiezen die naadloos 
aansluit bij jouw persoonlijke slaapbehoeften. We hielden daarom bewust 
de hoes en hoogte (24 cm) van deze matrassen identiek. Je krijgt niet enkel 
de mogelijkheid om een andere hardheid, maar ook een andere kern te 
selecteren die aansluit bij jouw wensen. De juiste keuze op jouw maat, ook 
dat is luxe.
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Impulse Supreme.
Deze latex matras is volledig opgebouwd uit een kern van Impulse latex en comfortlaag uit 
natuurlijk Talalay latex. Impulse latex is het meest duurzame, best ventilerende, sterkste, meest 
veerkrachtige en zachtste latexschuim ooit gemaakt. Door zijn hoes is deze matras optimaal op 
vlak van ventilatie en temperatuur-controle.

Bodyprint 700.
Deze Bodyprint matras is opgebouwd uit hoogkwalitatieve, ondersteunende schuimen 
(Bodyprint® Fresh en Bodyprint® Memory). Ze vormen de perfecte harmonie tussen comfort 
en ondersteuning. Hij is opgebouwd in unieke ergonomische 7 zone ondersteuning met 
anatomische insnijdingen voor hoogstaand slaapcomfort. Ze bevorderen de bloedcirculatie 
en is daardoor spierontspannend. Deze schuimen zijn niet warmtegevoelig wat jouw slaap 
bevordert. 

Talalay Pocket.
De pocketverenkern bestaat uit maar liefst 500 veren per m² van 15 cm hoog. Bovenop deze 
kern ligt een comfortlaag van 7 cm Talalay Latex. Door zijn unieke productieproces heeft deze 
latexsoort een open celstructuur wat zorgt voor excellente ventilatie, permanente veerkracht en 
optimaal micro-klimaat. Het houdt je warm in de winter en koel in de zomer. 

Gelfresh Pocket.
Deze matras bestaat uit dezelfde kern als bovenstaande, maar met de combinatie van 2 
comfortlagen is hij uniek in zijn soort. 4 cm Blue Fresh schuim wordt ondersteund door een laag 
van 3 cm Impulse Latex. Dé perfecte lichaamsondersteuning in combinatie met een optimaal 
micro-klimaat en vochtregulatie: word uitgerust wakker in een fris bed!

Bodyprint Pocket.
De kern van 500 veren per m² toppen we af met een laag van 3,5 cm Bodyprint® Fresh en een 
ondersteuningslaag van 3,5 cm Bodyprint® Memory. Net zoals de Bodyprint 700 vormen ze de 
perfecte harmonie tussen comfort en ondersteuning.

Bezoek een Velda verdeler en ga rustig proefliggen op deze matrassen. Samen met het advies 
van onze verdeler en jouw comfortvoorkeur, ontwaak je binnenkort met een glimlach op je 
gezicht!

7z500/m²
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Waarom kiezen voor Finesse? 

1. Slaapcomfort generatie 5.0.
 De Finesse staat voor exceptioneel geraffineerd design 

& smart technoloy. Jij bepaalt de look & feel. Wij zorgen 
voor buitengewoon comfort en state-of-the art innova-
ties.

2. IJzersterk vakmanschap.
 Alles staat en hangt vast aan metaal. De Finesse staat sy-

noniem aan stabiliteit en stevigheid. Dit metaal wordt af-
gewerkt met een high-end finish van poedercoating. De 
subtiele glinstering in de lak geeft het bed een exclusieve 
finishing touch.

3. Unieke elektrisch verstelbare functies: 2 RSM Deluxe be-
diening vs. 4 RSM Fine Fleur bediening.

 Welke variant je ook kiest, het mechanisme is altijd on-
zichtbaar weggewerkt. De motoren en transformatoren 
hangen strak binnen het metalen frame. Beide varianten 
beschikken over de anti-snore en zero gravity functie. Bij 
de 4 RSM functie geniet je zelfs van een ware massage-
functie! Aan opties dus zeker geen gebrek! 

4. Uitsluitend hoogwaardige materialen.
 In de Finesse worden uitsluitend hoogwaardige kwali-

teitsmaterialen gebruikt die we met het meest kritische 
oog geselecteerd hebben. Dankzij een doorgedreven 
vakkennis voegen we deze materialen samen tot het 
meest kwalitatieve slaapcomfort op jouw maat.

5. Persoonlijk advies.
 Er is altijd een Velda verdeler in je buurt. Een boxspring, 

bed of matras testen? Geen probleem! Ze staan je graag 
bij met vakkundig advies.

6. Made in Belgium.
 Om de hoogste kwaliteit te blijven garanderen, worden 

onze producten ontworpen, ontwikkeld en geprodu-
ceerd op onze productiesite in Oudsbergen, België.
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