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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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Versus
Slaap lekker in stijl!

Je interieur laat zien wie je werkelijk bent! Kies uit onze trendy ‘Icon’ collecties 
en tover je slaapkamer om tot een plek die volledig bij jou past.

Ontdek in deze Icon Mood onze Versus collectie.
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Laat je inspireren door de 4 
Velda moods op velda.net

Creëer je eigen ICONische Versus!

Je slaapkamer is veel meer dan een ruimte om 
te slapen. Creëer een kamer die volledig bij je 
past, want slapen doe je ’s nachts met je ogen 
dicht. Genieten van je slaapkamersfeer doe 
je met al je zintuigen! Wat je stijl ook is, onze 
Versus collectie biedt talloze mogelijkheden. 
Hou je van minimalistisch design of neo-
klassiek? Van naturel tinten of een vleugje 
glamour? Van contrasten of duotone? Wat je 
interieursmaak ook is, Versus beantwoordt 
aan al je verwachtingen.
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Jouw ideale Versus: stap voor stap.

Creëer zelf je persoonlijke Versus door onze vele afwerkingsmogelijkheden. Ga je voor onze 
standaard combinatie? Of upgrade je je boxspringset volledig naar je eigen wensen tegen een 
meerprijs?

Volg eenvoudig ons stappenplan en ontwerp zo je eigen combinatie. De prijs heb je helemaal 
zelf in de hand. De uitkomst is de perfecte Versus: een boxspring-bed dat op jouw lijf geschre-
ven is. De ideale Versus past bij je slaapgewoontes, levensstijl én je interieursmaak.

Welk design je ook kiest, een zalige nachtrust is verzekerd! Want kies je voor de basis Versus 
combinatie, dan slaap je op een pocketverenbodem én pocketverenmatras met comfortlaag in 
kwalitatief koudschuim (HR). Deze bestaan beide uit 300 veren in 7 verschillende zones. Graag 
een extra comfortupgrade? Kies dan voor een matras met comfortlaag in latex- of viscoschuim. 
Zo slaap je in stijl in alle comfort!

 UNO versus MONO versus DUO.

Wie droomt er binnenkort in deze Versus?
• Een zalig bed voor jou alleen? Kies dan uit onze UNO afmetingen.

(van 70 tot 100 cm breed, van 190 tot 220 cm lang)
• Een twijfelaar?  Ga dan voor één van onze MONO  formaten.

(120 of 140 cm breed, van 190 tot 220 cm lang)
• Lekker knus met twee in bed? Dan vind je het ideale formaat uit onze 

DUO afmetingen. (van 140 tot 200 cm breed, van 190 tot 220 cm lang)
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Versus
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Boxspring Versus 2C - vlak

Boxspring Versus 3C - elektrisch verstelbaar

2  Twee lagen versus drie lagen.

We bieden je de keuze uit twee comforttypes: 

• Tweelaags of 2C: standaardcombinatie van boxspring 
en pocketverenmatras. De Versus 2C geeft je een en-
kelvoudige comfortfeeling. Je ligt op een 2,5 cm dikke 
laag kwalitatief koudschuim. Deze comfortlaag ligt bo-
venop de pocketveren van je matras. Of kies je onze 
upgrade met comfortlaag in Latex- of Visco-schuim?

• Drielaags of 3C: luxecombinatie van boxspring, 
decomatras met pocketveren en matrastopper. De 
Versus 3C geeft je een drievoudige comfortsensatie. 

 Kies je voor onze standaard 3C opstelling, dan lig je 
op een 5 cm dikke laag koudschuim (HR) in de topper 
bovenop de decomatras. We geven je graag de mo-
gelijkheid om extra comfort toe te voegen met onze 
topper in 5 cm latex-, visco- of Feelfresh-schuim. Kies je 
voor een 3C opstelling dan ervaar je een zachter, maar 
steeds zeer ondersteunend comfort.

2C

3C
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 Vlak versus verstelbaar.
 Hoe gebruik je je bed en wanneer breng je er tijd in door? 

Dat bepaalt of je beter kiest voor een vlakke of een ver-
stelbare variant.

• De Versus vlak: een vaste, no-nonsense boxspring. 
• De Versus verstelbaar: een dynamische, multifunctio-

nele boxspring. Ideaal om te slapen en ‘smart’ te re-
laxen. Met één druk op de knop zet je je boxspring 
in beweging. Je rug en benen zijn onafhankelijk van 
elkaar verstelbaar. Verschillende relaxposities zijn op-
tioneel programmeerbaar. Beide bedhelften kunnen 
individueel versteld worden. Optioneel kan dit zelfs 
synchroon.
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 HR versus latex versus visco.
 Aan welke ergonomische eisen en wensen moet je slaap-

comfort voldoen? Op basis van deze wensen heb je de 
keuze uit een matras met comfortlaag in HR, latex-, visco- 
of Feelfresh-schuim. Laat je adviseren door een professio-
nal om de juiste comfortlaag kiezen, die op je lijf geschre-
ven is!

• HR-schuim of koudschuim zorgt voor de ideale vocht-
regulatie en ventilatie door zijn opencellige structuur.

• Latex is bijzonder veerkrachtig en zorgt daardoor voor 
de ideale ondersteuning.

• Visco staat ook gekend als traagschuim en wordt zach-
ter door lichaamswarmte. Hierdoor neemt het perfect 
de vorm van je lichaam aan. 

• Feelfresh past zich perfect aan je lichaamsvormen aan 
en zorgt voor een aangenaam, koel microklimaat.

4

Of opteer je voor onze 100% circulaire 
vel_you matrassen? Alle materialen zijn 
herbruikbaar, duurzaam en recycleerbaar.
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 Design je eigen Versus.

Door onze ruime keuze aan afwerkingsmogelijkheden ont-
werp je je Versus zodat deze volledig bij jou en je interieur 
past!
• Hoofdbord:  Elk hoofdbord geeft je Versus een totaal an-

dere look. Kies uit onze brede selectie – van strak modern 
tot doorstikt trendy. Ieder model is beschikbaar in meer-
dere hoogte- en breedtematen.

• Poten: Voorkeur voor een natuurlijke look? Of ga je liever 
voor een industriële look? 

 Kies uit verschillende modellen in diverse finishes en 2 
hoogtes (10 en 15 cm). 

• Bekleding: Kies uit een ruime waaier stoffen en leather-
looks om je boxspring helemaal compleet te maken. 
Vraag onze verdeler naar de Icon stoffenwaaier.

5
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Versus

 Final touch!

Vul je Versus aan met handige meubels rondom het bed, zoals een voetbank, hockers en/of nachtkastjes.
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Surf naar velda.net en ontdek ons uitgebreid aanbod 
aan stoffen, hoofdborden, potensets en accessoires 

in onze Versus collectie.
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Waarom kiezen voor Versus? 

1. Design op jouw maat en smaak.
 Onze Versus boxspring biedt ontelbare designmoge-

lijkheden waar je ook nog eens zalig in kunt slapen. 
Ga zelf aan de slag als stylist en ontwerp je Versus in 
een handomdraai.  

2. Slaapcomfort op jouw maat.
 Heerlijk slapen doe je op de Versus matras met kern 

in pocketveren en tweezijdige HR comfortlaag. Up-
grade je matras met extra comfort door te kiezen voor 
een laag in latex- of visco-schuim. Met Versus stel je je 
eigen comfort samen. Het comfort dat het beste bij 
jouw lichaam en slaapbehoeften past. 

3. Uitsluitend hoogwaardige materialen.
 In de Versus worden uitsluitend hoogwaardige kwali-

teitsmaterialen gebruikt. De beste kwaliteit tegen de 
juiste prijs, dat is de filosofie van Velda. Dankzij een 
doorgedreven vakkennis werken we enkel met hoog-
waardige kwaliteitsmaterialen. 

4. Persoonlijk advies.
 Er is altijd een Velda verdeler in je buurt. Een box-

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

5. Made in Belgium.
 Om de hoogste kwaliteit te blijven garanderen,wor-

den onze producten ontworpen, ontwikkeld en ge-
produceerd op onze productiesite in Oudsbergen in 
België.
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