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Woorden schieten tekort. Je 
slaapkamer is toch veel méér dan een 
kamer om te slapen? Slapen doe je 
’s nachts met je ogen dicht; genieten 
van je slaapkamersfeer doe je met je 
al je zintuigen, van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat.
FOCUS houdt rekening met dit 
verschil tussen dag en nacht. Je krijgt 
alle ruimte om je slaap(en)kamer zelf 
‘OP MAAT’ te maken.
Je kunt het boxspringbed perfect 
aan je persoonlijke comfortwensen, 
levensstijl én interieursmaak 
aanpassen. Dat is precies wat je 
FOCUS uniek maakt.
Leef je single of woon je (soms) 
samen? Mogen je kids, kat en/of 
hond wel (even) op bed? Geniet je 
van je dagelijkse kopje koffie/thee of 
een zondags ontbijt op bed? Kijk je 
graag tv in bed of lees je liever een 
goed boek? Hou je van ‘opgeruimd 
staat netjes’, of ben je meer een type 
‘sloddervos’? Ben je gesteld op luxe, 
of ben je fan van ‘keep it simple’? 

Slaap je in één ruk door of ga je ’s 
nachts uit bed? 
Wat je levensstijl ook is, het FOCUS-
concept beantwoordt aan al je 
wensen.
Hou je van minimalistisch design, 
neo-klassieke chic, authentiek 
vakmanschap of een trendy lifestyle? 
Van naturel tinten, modieuze kleuren, 
een vleugje glamour? Van aaibare, 
naturel of stoere materialen? 
Van contrasten of ton-sur-ton? 
Wat je interieursmaak ook is, het 
FOCUS-concept voldoet aan al je 
verwachtingen.
FOCUS MAKES YOUR DREAMS 
COME TRUE. Jij vraagt, FOCUS 
antwoordt. Of beter gezegd: de 
FOCUS stelt je multiple-choice 
vragen. Per vraag kies je gewoon 
jouw favoriete antwoord/optie. 
Zo creëer jij zelf, stap voor stap, de 
FOCUS van je dromen.
Jij bent de co-designer en co-
stylist van je persoonlijke FOCUS 
boxspringbed.

Focus dag en nacht
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FOCUS biedt je de keuze uit 2 boxspring-visies/principes: 

	 De FOCUS 2C is de standaardcombinatie van een boxspring + pocketverenmatras.

	 De FOCUS 3C is een luxe combinatie van een boxspring + pocketverenmatras + 
topmatras (topper). 

De topmatras maakt een wereld van verschil.

	De FOCUS 2C geeft je een enkelvoudige comfort-feeling: je ligt op een 2,5 cm dikke laag 
koudschuim (HR). Deze ‘comfortlaag’ ligt bovenop de pocketveren, in de matras.

•	 De FOCUS 3C geeft je een driedubbele comfort-sensatie: je ligt op een 5 cm dikke laag 
koudschuim (HR) in de topper plus daaronder, een 2,5 cm dikke laag polyetherschuim 
(PU) in de pocketverenmatras. Oftewel, de 2 comfortlagen samen zijn 7,5 cm dik ( = 3 x 
meer dan 2,5 cm).

Standaard of luxe
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FOCUS biedt je de keuze uit 2 comfort-versies: 

	 De FOCUS vlak: een vaste, no-nonsense boxspring. Perfect om te slapen en met kussens 
in je rug, te relaxen.

	 De FOCUS verstelbaar: een dynamische, multifunctionele boxspring. Ideaal om te slapen 
en ‘smart’ te relaxen. Met één druk op de knop zet je je boxspring in beweging. Je rug en 
benen zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar. Verschillende relaxposities zijn optioneel 
programmeerbaar.  De bedhelften kunnen individueel versteld worden, optioneel kan dit 
zelfs synchroon; alles naar wens.

Wat en hoe moet je kiezen? Dat hangt van je bed-gewoontes, comfortwensen, lichamelijke 
conditie en budget af.

Vlak of verstelbaar
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 UNO is een eenpersoonsbed

 MONO is een typische twijfelaar

 DUO is een lits-jumeaux140-200cm

70-100cm

120-140cm

De keuze voor een bepaald formaat 
is niet aan je burgerlijke staat 
gebonden! FOCUS houdt rekening 
met alle mogelijke woon- en (samen)
leefsituaties, leeftijden en budgetten.

Woon je gelukkig samen in een 
krappe ruimte? Dan is het lits-jumeaux 
geen optie.

Ben je een single of woon je bij je 
ouders thuis? En beschik je over een 
ruime slaapkamer? Dan is de Mono 
een riantere optie dan de Uno.

De keuze voor Uno/Mono/Duo 
vormt het uitgangspunt voor de co-
designing en co-styling van je ideale 
FOCUS-boxspringbed.

120-140cm

3 boxspring-formaten
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Hoe creëer je zelf je persoonlijke FOCUS?
Je persoonlijke FOCUS komt stap voor stap tot stand. 
Je doorloopt een lijst met multiple-choice vragen met  mogelijke 
antwoorden. Per item kies je gewoon jouw favoriet!

Je hebt de keuze uit
•	  standaardmogelijkheden (in de basisprijs inbegrepen);
•	  extra opties (tegen een meerprijs).

De prijs heb je dus helemaal zelf in de hand. De uitkomst 
is de perfecte FOCUS: een boxspring-bed dat op jouw lijf 
geschreven is. De ideale FOCUS past bij je slaapgewoontes EN 
je levensstijl EN je interieursmaak.

1 UNO, MONO of DUO

Je begint met de vraag: VOOR WIE is de FOCUS bestemd? Het antwoord is duidelijk:

•	  de éénpersoons-Uno is ‘just for me’;

•	  de twijfelaar Mono is ‘for me/we’; 

•	  de lits-jumeaux Duo is ‘for us’.

Stappenplan
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2 COMFORT

In deze categorie komen thema’s als ergonomisch slapen en relaxen aan bod. 
Hierbij kun je je het beste professioneel laten adviseren door je FOCUS-dealer.

2.1. 2C of 3C
 Voor welke FOCUS-combinatie kies je? Voor de basic boxspring +    
 pocketverenmatras, of voor de luxere variant met de topper?

2.2 vlak of verstelbaar
 Hoe en wanneer gebruik je de FOCUS? Dat bepaalt of je beter voor de vlakke 
 of de verstelbare variant kunt kiezen.

2.3. HR, latex, visco of Feelfresh
 Aan welke ergonomische eisen en wensen moet je slaapcomfort voldoen? 
 Dat wordt bepaald door je fysiologie én je gevoel.
 Je komt vanzelf uit op een van de drie comfortlagen.

2.4 M, L of XL
 Hoe languit of breeduit wil je liggen op je FOCUS? Wat is je lichaamslengte?   
 Lig je liever in foetushouding of op je rug/zij/buik? 
 Deze factoren bepalen de ideale breedte en lengte van je boxspringbed.

3 DESIGN

In deze categorie komen de vormgeving en de afmetingen aan bod. Hier kun je op je 
eigen leef- en woonstijl afgaan. Je FOCUS-dealer kan je nuttige tips geven.

3.1  Hoofdbord: minimal versus maximal
 Je hebt de keuze uit 7 à 11 modellen – van ambachtelijk gecapitonneerd tot   
 en met strak design. Ieder model bestaat in 2 hoogtematen en meerdere 
 breedtematen. Dat wordt wikken en wegen, passen en meten!

3.2. Poten: natural versus industrial
 Je hebt de keuze uit meerdere modellen in verschillende kleuren. 

3.3. Functionele accessoires
 Je kunt je FOCUS verder uitbouwen met een voetbord.
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4 STYLING?

In deze categorie komt de bekleding, decoratie en bijmeubels aan bod. Hier kun je 
helemaal op je gevoel voor stijl en comfort afgaan.

4.1  Focus op stof of leatherlook
 Je hebt de keuze uit 16 stoffen 8 leatherlooks.

4.2. Decoratieve accessoire aan het bed
 Je kunt je FOCUS boxspring meer of minder stijl geven d.m.v. een losse    
 boxhoes.

4.3. Meubels rondom het bed
 Je kunt je FOCUS aanvullen met handige meubels rondom het bed, zoals een   
 voetenbank en nachtkastjes.
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Hoofdborden

Optioneel

Focus nachtkast
40x40x45cm

Bank Reposa/ Reposa XL
L140 x B41 x H41cm/ L140 x B41 x H50cm

Accessoires

Recto
H92/110 - D12cm

Square
H92/110 - D12cm

Flexion
H92/110 - D15cm

Arch
H97/115 - D12cm

Slender
H92/110/112 - D72cm

Smart
H112 - D11cm

Diamond
H112 - D11cm

Mirage
H123 - D12cm

Organizer
H92/112 - D7cm

Mania
H110/92 - D15cm

Rock
H110/92 - D12cm

Ravel
H82/92 - D7cm

Ravel-strip
H82/92 - D7cm




