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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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PoQQet

Gezond slapen voor een lichaam en geest in balans.
Volledig herbronnen doe je met Velda Sense. Wij gaan resoluut voor de beste 

productkwaliteit die jou de beste slaapkwaliteit biedt. Want goed slaapcomfort is dé basis 

voor jouw gezondheid. Ontdek in onze Sense Mood ons uniek PoQQet slaapconcept.



4

Ergonomisch comfort met 
optimale ventilatie? 
De laatste slaaptechnologieën? 
Ontdek Velda PoQQet.
Uniek, intelligent slaapcomfort: dat is ons 
PoQQet boxspringconcept. Een PoQQet 
boxspring past zich perfect aan: aan elke 
lichaamsvorm, gewicht of lengte via zijn unieke, 
gepatenteerde PoQQet veren technologie. 
Ervaar het ideale slaapcomfort door zijn 
perfecte ergonomische ondersteuning, 
dankzij de bedbodem en de matras die 
samen de beste ondersteuning bieden voor 
jouw lichaam. Wedden dat je ’s ochtends vol 
energie wakker wordt?
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Laat je inspireren door de 4 
Velda moods op velda.net
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Uniek slaapcomfort door onze gepatenteerde PoQQet veren.

De gepatenteerde PoQQet veren zijn vernieuwend en bieden tal van voordelen:

De PoQQet matras past zich perfect aan: aan elke lichaamsvorm, ge-
wicht of lengte. PoQQet is een “intelligente” veer, dankzij de bijzon-
der lange draadlengte (>40 cm draadlengte voor een veer van 18 cm 
hoogte) en haar extra windingen (8 windingen tegenover 5 of 6 bij 
een gewone pocketveer). Op deze wijze genereert men een actieve 
en “progressieve” tegendruk. 
 
Eerst ervaar je een zacht welkomsgevoel in de zones met lage be-
las-ting (hoofd, lage nek, benen). Daarna ontstaat een progressief 
stijgende tegendruk naarmate de belasting op de veren toeneemt. 
De veer past zich zo pro-actief aan en ondersteunt zo ook de zwaar-
dere delen (schouders, rug en bekken). Bovendien is een uitzonder-
lijk lange levensduur en een permanente optimale elasticiteit gega-
randeerd.

Om haar punt-elasticiteit te optimaliseren, heeft onze PoQQet matras 400 afzonderlijke 
veren per m². Bovendien is door de metrische opbouw van de veer, de matras voorzien 
van 100% pockets, van de ene kant tot aan de andere kant van de matras.

PoQQet veren zijn speciaal ontwikkeld en geproduceerd met een unieke, circulaire pro-
ductietechniek. Alle veren zitten in afzonderlijke zakjes (pockets) dewelke eerst in groep-
jes van 4 thermische zijn samengevoegd: de unieke “QUADCOIL”. Deze quadcoils worden 
vervolgens onderling opnieuw thermisch gebonden, zonder gebruik te maken van verlij-
ming. 

Een optimale spanning van de veren in de zakjes zorgt voor een uitstekende maat-vast-
heid van de finale PoQQet matras kern. 

In dit soort productieproces wordt er totaal géén lijm gebruikt. Zo spreken we van een cir-
culaire en 100% recycleerbare pocket matraskern. Dankzij de gepatenteerde gepre-per-
foreerde pocketkern, kan het hoogwaardig carbon staal perfect gescheiden worden van 
het textiel (polypropyleen), waarin de veren verpakt zitten. Op die manier is het recyclen 
van 2 uniforme monomaterialen mogelijk en kunnen ze herbestemd worden.

PoQQet
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Ergonomisch comfort met optimale ventilatie. 

PoQQet bedbodem.
Het ideale slaapcomfort wordt onder meer ook bereikt door een perfecte ergono-
mische ondersteuning in de boxspringbodem en dat voor zowel zij- als rugslapers.
Velda PoQQet garandeert een fantastisch comfort door enerzijds haar side-to-side 
100% veren matraskern en anderzijds de 100% pocket boxspring met 7 comfortzo-
nes. Het gebruik van een 3D textiel doek bevordert en verzekert een optimale venti-
latie van jouw bed. Zo geniet je jarenlang van  jouw PoQQet bed.
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 Kies de juiste afmeting.
 

Een enkel bed, een twijfelaar of dubbel bed? In ons PoQQet concept zijn maar liefst 10 mogelij-
ke breedtematen en 2 lengtematen beschikbaar. Upgrade zelfs je bed tot 220 cm lengte!

1

Stap voor stap naar een gezonde nachtrust 
met Velda PoQQet.

Met PoQQet kies je voor een boxspring dat voldoet aan 
al je ergonomische behoeften en wensen. Maar ook qua 
design zijn er talrijke personalisatiemogelijkheden. 

Volg eenvoudig ons stappenplan en creëer zo je eigen 
combinatie die perfect matcht met jouw slaapgewoontes. 
Zo sta je elke ochtend blij en vol vitaliteit op!

PoQQet
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 Twee lagen of 3 lagen?

We bieden je de keuze uit twee comforttypes:
• Twee lagen of 2C: standaardcombina-

tie van boxspring en pocketverenmatras. 
De PoQQet 2C geeft je een enkelvoudige com-
fortfeeling. Je ligt op een 2,5 cm dikke laag 
kwalitatief koudschuim aan beide zijden van de 
matras. Deze comfortlaag ligt bovenop de unie-
ke PoQQet verenkern in je matras. Extra comfort 
kan je toevoegen aan je PoQQet door je matras 
te upgraden met een comfortlaag in Impulse 
latex.

• 3 lagen of 3C: luxecombinatie van boxspring, 
decomatras met pocketveren en topper.  
De PoQQet 3C geeft je een scandinavische 
comfortsensatie. Kies je voor onze standaard 
3C opstelling, dan lig je op een 5 cm dikke laag 
koudschuim (HR) in de topper bovenop de de-
comatras. We geven je graag de mogelijkheid 
om extra comfort toe te voegen met onze topper 
in 6 cm Impulse Latex-schuim of visco-schuim. 
Of kies onze Luxus topper die bestaat uit 5 cm 
Feelfresh-schuim. Kies je voor een 3C opstelling 
dan ervaar je een zachter, maar steeds zeer on-
dersteunend comfort. 
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2C 3C

 Extra comfort door elektrisch verstelbare functie ‘Ergo Luxe’. 
Het toppunt van comfort? Kies dan voor de elektrisch verstelbare variant met ‘Ergo Luxe’ technologie. 
Naast een schommelfunctie is deze voorzien van memory-functie. 
Uniek echter zijn de anti-snore en zero-gravity positie.
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• Anti-snore: Het rug- en benendeel wordt 7° versteld, waardoor de luchtwegen zich openen en het 
snurken verminderd.

• Zero Gravity: Het rug- en kniedeel worden 28° versteld voor een optimale relaxpositie. Deze stand 
zorgt voor optimale bloeddoorstroming waardoor je ’s morgens vol energie zal opstaan. 

Boxspring PoQQet 2C - vlak Boxspring PoQQet 3C - elektrisch verstelbaar
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  HD, latex of visco? Vraag onze verdelers om raad! 
Aan welke ergonomische eisen en wensen moet je slaapcomfort voldoen? Op basis van deze wen-
sen helpen onze verdelers je graag met jouw keuze. Kies je een matras met comfortlaag in HD-
schuim of Impulse Latex-schuim? Ook voor het type schuim in de topper geeft hij je graag het juiste 
advies.
• HD schuim of koudschuim zorgt voor de ideale vochtregulatie en ventilatie door zijn opencelli-

ge structuur. 
• Impulse Latex heeft de beste ecologische voetafdruk binnen de latex-familie. Door zijn homo-

gene, open celstructuur staat dit schuim bekend om zijn duurzame, ventilerende en veerkrachti-
ge eigenschappen. Hij past zich optimaal aan je lichaamsvormen en -bewegingen aan.

• Visco staat ook gekend als traagschuim en wordt zachter door lichaamswarmte. Hierdoor neemt 
het perfect de vorm van je lichaam aan. Het zorgt voor optimale bloeddoorstroming waardoor 
je ’s morgens vol energie zal opstaan. 

• Feelfresh past zich perfect aan je lichaamsvormen aan en zorgt voor een aangenaam, koel mi-
croklimaat.
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 Ruime keuze aan afwerkingsmogelijkheden.

PoQQet vormt niet alleen de perfecte match op vlak van comfort. Ook qua styling zijn er heel wat 
afwerkingsmogelijkheden.
• Hoofdbord: met een ruime keuze aan hoofdborden creëer je jouw unieke PoQQet set. 
• Poten: kies je voor een strakke metalen poot of geef je je PoQQet liever een naturel look met 

onze houten potensets? 
• Bekleding: Kies uit een ruime waaier stoffen en leather looks om je boxspring een eigen look te 

geven. 

Ontdek onze stoffenwaaier ‘The Earth Collection’. Een bewuste selectie van duur-
zame stoffen. Geef je boxspring een prachtige, natuurlijke look én draag zorg voor 
onze planeet!
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 Kies uit onze accessoires voor extra comfort.

Voeg een nachtkastje, -tafeltje of -lampje toe om je PoQQet combinatie helemaal compleet te ma-
ken!
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PoQQet

THE 
EARTH  
COLLECTION

Of opteer je voor onze 100% circulaire 
vel_you matrassen? Alle materialen zijn 
herbruikbaar, duurzaam en recycleerbaar.
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Waarom kiezen voor PoQQet? 

1. Optimaal slaapcomfort door de gepatenteerde 100% PoQQet 
veren.  

 De poQQet-veer is een “intelligente” veer, dankzij de lange 
draadlengte en het extra hoge aantal windingen. Dit biedt een 
uitstekende “progressieve” ondersteuning. Om de “puntelasti-
citeit” te optimaliseren, heeft poQQet 400 individuele veren per 
m². Daarnaast wordt er geen lijm gebruikt waardoor deze poc-
ket verenkern 100% recycleerbaar is en elke grondstof herbe-
stemd kan worden. Deze pocket verenkern is dan ook een van 
de belangrijke pijlers in onze duurzame visie van ons bedrijf. 

2. Optimale ventilatie
 De toegepaste ventilerende 3D-spiegel zorgt voor een optimale 

ventilatie van je bed. Zo ben je verzekerd van jarenlange, kwali-
tatieve nachtrust. 

3. Elektrisch verstelbare functie ‘Ergo Luxe’
Met zijn unieke schommelfunctie, memoryfunctie, anti-snore po-
sitie en zero-gravity positie ervaar je het ultieme slaapcomfort. 

4. Uitsluitend hoogwaardige materialen
In PoQQet worden uitsluitend hoogwaardige kwaliteitsmateri-
alen gebruikt. Dankzij een doorgedreven vakkennis werken we 
enkel met hoogwaardige kwaliteitsmaterialen. 

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 vak-
kundig advies.

6. Made in Belgium.
Om de hoogste kwaliteit te blijven garanderen, worden onze 
producten ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd op onze 
productiesite in Oudsbergen in België.
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PoQQet

Surf naar velda.net en ontdek ons uitgebreid aanbod aan stoffen, 
hoofdborden, potensets en accessoires in onze PoQQet collectie.



velda.net


