Velda Classic

Ergonomisch slaapcomfort
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Superieure ergonomie
De matrassen in de Velda Classic collectie bieden superieur
comfort aan dankzij een doordachte combinatie van pocketveren technologie en kwalitatieve comfortlagen.
De afwerking kan ofwel met vaste hoes, traditioneel genopt,
ofwel met afneembare, wasbare hoes. De afneembare hoes
kan met of zonder wasbare wol gekozen worden voor maximale hygiene.

Matras Pocket Royal

3

Matras Grand Duc
CLASSIC afwerking
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Classic
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Matras Empereur
DE LUXE afwerking
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Een verhaal van veren
De matrassen van de Velda Classic-collectie onderscheiden zich door de samenstelling van hun interieur en de afwerking van hun hoes. Ze combineren één of meerdere pocketverenlagen met comfortlagen van superieure Pulse latex, traditionele latex
of hoogwaardig comfortschuim.

Zeven comfortzones en drie draaddiktes
Als basis heeft iedere Velda Classic matras een unieke zeven comfortzone kern met
375 veren per m2, dit betekent 1.050 veren of individuele steunpunten in een matras van 180x200cm. De verenkern is samengesteld uit veren met drie verschillende
draaddiktes (S= Soft/ M=Medium/ F=Firm). Voor u betekent dit een nog betere ergonomische ondersteuning van uw lichaam en een hoger slaapcomfort.
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Pulse® comfortlaag
Bovenop de unieke Classic zeven comfortzonen kern zorgen comfortlagen in revolutionaire Pulse® latex of duurzaam polyurethaan schuim voor een unieke ervaring.
Pulse® latex krijgt dankzij zijn microgolf productieproces een unieke celstructuur die
van binnen naar buiten wordt opgebouwd. Dit resulteert in een uitzonderlijk slaapcomfort en een lange levensduur. Bovendien is dit het meest ecologische productieproces op de latexmarkt.

Matras Pulse Elite
PREMIUM afwerking
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Posturfil® pocketsprings
De Empereur en de Grand Duc matrassen krijgen extra lagen kleine Posturfil®-pocketveertjes bovenop de standaard Classic zeven zone
pocketverenkern. Deze kleine Posturfil®-pocketveertjes zitten in een elastisch, ventilerend
membraan waardoor ze in alle richtingen met
uw lichaam meebewegen.
De meerlagige pocketverenkern zorgt voor
een uniek comfort. Stabiliteit van de kern
wordt verzekerd door het verankeren van de
verschillende lagen aan mekaar.
Deze matrassen zijn beschikbaar met een afneembaar en wasbare hoes of een vaste hoes
op een klassieke wijze extern genopt.

Pocket Royal collectie
De Pulse Elite en Pocket Royal matrassen onderscheiden zich door de diversiteit in de comfortlagen aan beide zijden van de verenkern. Van
Pulse®latex kwaliteit tot traditionele latex of zelfs
visco-elastisch traagschuim. Ergonomisch comfort verzekerd.
De deco matras in de Velda Classic deco combinatie is aan beide zijden voorzien van een comfortlaag in Pulse®latex, de bijhorende topper
met vaste hoes heeft een kern in Pulse®latex.
Alle matrassen zijn beschikbaar in drie of vier
verschillende hardheden: soft, medium, firm en
extra firm.

Deco matras en topper
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Afwerking
Uw Velda Classic matras is beschikbaar in drie afwerkingen: Classic, Premium of Deluxe.
De Classic-variant biedt u volgens artisanale technieken
een extern genopte matras met hoogwaardig Belgisch
Damast. Deze versie is enkel beschikbaar op de Empereur
en Grand Duc matrassen.
Bij de Premium-afwerking zijn de boven- en onderzijde
van de hoes ook eenvoudig afritsbaar. Zijn anti-allergische
Aegis Premium®-deksel maakt de hoes wasbaar tot 30°C.
Bij de Deluxe-afwerking is de boven- en onderzijde van de
hoes eenvoudig afritsbaar. Dankzij zijn unieke wol is deze
hoes zonder problemen wasbaar tot 30°C.
Classic-afwerking

Premium-afwerking

Deluxe-afwerking
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AEGIS PREMIUM
Blijvend hygiënisch en fris slaapcomfort
Aegis Premium is een kwaliteitsmerk voor hoogtechnologische matrassen waarvan zowel de tijk
als de onderliggende comfortlaag over de volgende functies beschikken: antimicrobieel, antihuisstofmijt, vochtregulerend.

Optimale bescherming tegen huisstofmijt
en micro-organismen

Aegis Premium creëert een omgeving waarbij de huisstofmijt zich niet kan ontwikkelen. De huisstofmijt heeft
immers micro-organismen nodig in zijn voedselcyclus.
Aegis Premium stopt de groei van bacteriën en schimmels, zij vormen de belangrijkste oorzaak van slechte
geuren in slaapcomfort.

Blijvende royale werking

Aegis Premium is blijvend, de werking blijft verzekerd,
zelfs na stevige wasbeurt van de afneembare hoes.
Meer info zie www.aegis-premium.be

DE LUXE AFWERKING
Velda Classic biedt bij de DE LUXE afwerking een unieke
wasbare matrasdeksel doorstikt op wol. De gebruikte wol
is van Lavalan® Washable wool kwaliteit waardoor de deksel machine wasbaar is tot 30°C max. Hiervoor werden geen
schadelijke stoffen gebruikt, de wol blijft uiterst ademend
en behoudt alle natuurlijke eigenschappen.
Lavalan® Washable wool werd getest tegen inkrimpen en
behoudt zijn originele afmetingen; zelfs na een grondige
wasbeurt.
Logo			
textiles vertrauen

Lavalan werd woolmark getest
en is OEKO-TEX 100 gecertificeerd.

Meer info zie www.lavalan.de
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Classic
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Velda Classic Boxspring
Artisanaal vervaardigd
Net zoals de matrassen worden ook de Velda Classic boxsprings op artisanale wijze in onze eigen ateliers in België vervaardigd. De boxspring
is beschikbaar in een vlakke of elektrisch verstelbare versie. Voor de stofkeuze biedt Velda Classic een brede waaier aan in decostoffen (standaard
voorzien van AQUACLEAN®) en lederlook in verschillende kleuren.
Met AQUACLEAN® kunnen zelfs de hardnekkigste vlekken gemakkelijk
met water verwijderd worden. Meer info zie www.aquaclean.com

Vlakke opstelling

Pocket

Bonnell

Velda Classic boxsprings laten u de keuze tussen een bodem met een
pocketspring interieur of een iets stevigere variante met Bonnell veren.

Elektrisch verstelbaar
De elektrisch verstelbare varianten zijn standaard uitgerust met het gepatenteerde E-Functional® mechanisme: een uiterst comfortabel systeem
voor het verstellen van uw bed.
Tijdens het verstellen van de bodem passen voet- en ruggedeelte zich
continu aan elkaar aan zodat de meest comfortabele lichaamsondersteuning aangeboden wordt. Het E-Functional® mechanisme biedt relaxerend
zitcomfort aan.
Het slaapysteem is beschikbaar in twee-, drie- of viermotorige uitvoering.

Pocket-elektrisch

E-FUNCTIONAL
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Hoofdbord
Van klassiek tot eigentijds

De Velda Classic-collectie omvat een ruime keuze aan hoofdborden, van
klassiek tot eigentijds.
Ieder hoofdbord is verkrijgbaar in een brede waaier aan stoffen (standaard
voorzien van AQUACLEAN®) en lederlook in verschillende kleuren. In hoogte variëren de verschillende hoofdborden van 80 tot 127 cm. In breedte
kan u gaan tot 220 cm.

Ceres

Athos

Vesta

Ares

Minerva

Poten
Velda Classic stelt verschillende potensets voor die het
bed een gepersonaliseerd
karakter bieden.

Sierlijst
Personaliseer je Velda Classic boxspring met de 3-zijdige houten sierlijst beschikbaar in de kleur eik, wengé,
zwart en aluminium.

Diana
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MATRAS
Superieur comfort

Comfortlaag

Kern

Veren

Afwerking

Matras

Empereur

Grand Duc

dikte & kwaliteit

40mm Pulse latex

40mm Pulse latex

Posturfil
comfortlaag

2x

1x

Classic
pocketvering

ja

ja

aantal veren per m2

1 065

720

comfortzones

7

7

Posturfil

hoogte 38mm

hoogte 38mm

Classic
pocketvering

hoogte 145mm

hoogte 145mm

versie

Classic

Deluxe

Premium

Classic

Deluxe

Premium

stof

Belgisch damast

dubbel jersey

dubbel jersey

Belgisch damast

dubbel jersey

dubbel jersey

doorstikking

wol en zijde

wol

Aegis Premium

wol en zijde

wol

Aegis Premium

afneembare
deksel

neen

ja

ja

neen

ja

ja

wasbare
deksel

-

30°C max

30°C max

-

30°C max

30°C max

hoogte

31cm

27cm

hardheden

S/M/F

S / M / F / XF

optie
2 hardheden in 1 matras

-

ja

ja

-

ja

ja
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Classic

DECO
Pulse Elite

Pocket Royal

Deco matras

Topper

boven en onder:
40mm Pulse latex

boven en onder:
Royal Visco: 40mm visco
Royal latex: 30mm latex
Royal HD50: 25mm HD50

boven en onder:
40mm Pulse latex

60mm Pulse latex

-

-

-

-

ja

ja

ja

-

375

375

375

-

7

7

7

-

-

-

-

-

hoogte 145mm

hoogte 145mm

hoogte 145mm

-

Deluxe

Premium

Wool

Premium

dubbel jersey

dubbel jersey

dubbel jersey

dubbel jersey

wol

Aegis Premium

wol

ja

ja

30°C max

30°C max

ja

Deluxe

Premium

DECO-stof
of Lederlook

dubbel jersey

dubbel jersey

Aegis Premium

Aerotec 3D®

wol

Aegis Premium

ja

ja

neen

ja

ja

30°C max

60°C max

-

30°C max

30°C max

23cm

visco: 23cm / latex: 22cm / HD50: 21cm

24cm

9cm

S / M / F / XF

S / M / F / XF

S / M / F / XF

M

-

-

ja

ja

ja

velda.net

