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Kijk, bewonder & verwonder
De Finesse doet zijn naam alle eer aan! Kijk, bewonder & verwonder. De Finesse luidt slaapcomfort
generatie 5.0 in. De Finesse staat voor exceptioneel geraffineerd design & smart technology.
Je hebt de Finesse zelf in de hand … of vingers. Jij bepaalt het comfort, de look & feel. De Finesse? Een
streling voor het oog, een weldaad voor lichaam & geest. Dit is geen boxspring-bed, dit is een droom…
Een State of the Art design & well-feeling!

Design & Comfort
Ruimtelijk & opgeruimd
De Finesse lijkt boven de grond te zweven. Zelfs het hoofdeinde laat
de vloer vrij. De nachttafeltjes ook. Bij de luxere uitvoeringen, hangt
alle mechaniek onzichtbaar onder het bed.
Dit zwevende design heeft een visueel effect: je hebt vrij zicht
op de ruimte onder het bed. Je ziet de vloer doorlopen, het licht
onbelemmerd doorstromen.

Dat geeft een transparant beeld, dus een ruimtelijk gevoel.
Het zwevende design heeft ook een hygiënisch aspect: je kunt je
slaapkamer grondig schoonmaken — zonder last van nachtkastjes,
motoren, snoeren en kabels. Onder jouw bed geen stofnest! Dat geeft
een echt opgeruimd gevoel.

Een ijzersterk staaltje
De Finesse dankt zijn sophisticated looks aan zijn hightech
constructie. Alles staat en hangt vast aan metaal. Je zou eens onder
het bed moeten kijken…. De motoren zitten muurvast verankerd in
het frame. Niks geen scharnieren, maar robuuste 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? Je sokken en schoenen aantrekken! Je kunt
gerust even op de rand van het ’zwevende’ voeteneinde in verstelde
positie zitten. De Finesse blijft onbeweeglijk op zijn ranke pootjes
staan.

Topklasse
De Finesse is op architectonisch topniveau afgewerkt: met een highend metaalfinish — naar voorbeeld van deuren, ramen en kozijnen.
Een poedercoating met een magnifieke textuur. Dat moet je zien &
voelen!
Je herkent deze exclusieve finish meteen aan de zéér subtiele
glinstering in de lak. Een geraffineerde Touch of top-Class!

Accessoires
Dresscode
De Finesse kun je naar hartenlust aankleden & omkleden. Het
hoofdbord, de nachttafeltjes en de boxspring krijg je kant & klaar
gestoffeerd. De pootjes en het frame zijn een kwestie van klik & klaar.
Het metaal kun je bekleden met 3D, gestoffeerde Deco-accessoires.
Je klikt of schroef ze er gewoon in. Door de geïntegreerde magneten
zitten ze vanzelf meteen goed.

Ze passen naadloos in de metalen profielen.
De Deco-accessoires kun je per set aanschaffen: wanneer en zo
vaak je wil. De stof maakt het verschil: tussen een puristisch of cosy
gestileerde Finesse.
Aan jou de keuze. Met of zonder stof? Vandaag zus? Morgen zo? De
Finesse kun je à la minute restylen.

Bij-de-hand
De Finesse kun je uitrusten met zwevende nachttafeltjes: opgehangen aan
het frame. Het houten blad is omzoomd door een opstaande veiligheidsrand.
Je kunt gerust op de tast, je spulletjes neerleggen. En mocht je per ongeluk
je slaapmutsje omstoten? Dat is nog geen ramp!
De Finesse nachttafeltjes bestaan in 2 varianten.
Een nachttafeltje, glijdend model. Dit nachttafeltje loopt op een 		
rail onder het frame. Je kunt het blad traploos naar voren of		
achteren verschuiven. Of je nu zit of ligt, je hebt altijd alles binnen
handbereik. Het tafeltje volgt je bed-posities op de voet.
-

Een nachtladekastje, vast model. Dit nachtkastje zit vast aan het 		
frame. De lade schuift richting voeteneinde uit. Je kunt vanuit 		
bed overal bij: je kostbaarheden liggen direct bij de hand. Veilig en
zacht, want de lade is rondom & binnenin gestoffeerd.

Licht bij dag en nacht

Flashlight
De Finesse geeft je licht bij duisternis. De afstandsbediening is
standaard voorzien van een flashlight. Altijd handig als je toch
nog iets nodig hebt. In het donker tasten of het licht aandoen?
Jij knipt gewoon even je zaklamp aan - zonder gerommel en
gemor.

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. Jij kruipt even later lekker terug in bed.
Het vloerlicht regel je draadloos: je dimt en schakelt hem in/uit
met een druk op de knop - of touch op je screen.

Ergonomisch slaapcomfort
Vederdicht
De Finesse combineert design met vederdicht comfort.
De ultra-fijne boxspring is gevuld met mini-pocketveren: 5 cm hoog,
500 stuks per m². (Om je een idee te geven: in een matras zitten
gemiddeld 280 -375 veren per m².)
De Finesse pocketveren zijn gefinetuned naar 7 lichaamszones.
Je lichaam wordt super-punctueel ondersteund!

Bovendien lopen de mini-pocketveren bijna over de volledige lengte
én breedte van de Finesse door. Ze worden omsloten door een
schuimkader. Je hebt absoluut geen last van harde randen! Op de
Finesse kun je dus heerlijk languit & breeduit slapen — en maximaal
genieten van ergonomisch uitgebalanceerd slaapcomfort.

VIV®-label
De Finesse is gecertificeerd met het VIV-label: Vertical Integrated
Ventilation. Ventilatie is de voorwaarde voor een gezond slaapklimaat.
Iedereen transpireert ’s nachts: je verliest al gauw zo’n 500 ml vocht per
nacht. Je snapt meteen waarom ventilatie essentieel is: luchtstroom
doet vocht verdampen. Daarom is de Finesse aan de bovenkant
gestoffeerd met een ademend 3D weefsel.

Antislip
De Finesse kent geen toeval. Die golfjes op de 3D stof? Inderdaad,
je legt spontaan de link met kabbelend water en lekker uitwaaien
op het strand. De golfjes visualiseren het verfrissende effect.
Maar eigenlijk zijn we praktisch van aard: de golfjes zijn met latex
getekend. Ze houden de matras altijd vast op zijn plaats – ook als
je de Finesse in beweging zet!

Bovendien is de bodemplaat op strategische plaatsen, voorzien van
ventilatieroosters: netjes afgewerkt met een kunststof kap.
Lucht kan vrij doorstromen: van boven naar beneden. Je krijgt dus
een 100% verticale ventilatie.
De Finesse biedt je gegarandeerd een door & door fris slaapklimaat.

Functies & Standen
Fluisterzacht

AS-stand

De Finesse bestaat in vlakke en in diverse verstelbare uitvoeringen:

AS staat voor anti-snore: anti-snurk. Je denkt meteen aan het irritante
geluid. In feite is snurken een symptoom. 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- & uitademen.
AS staat ook voor anti-stuw. Je hart moet continu bloed rondpompen,
zelfs tegen de zwaartekracht 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 & 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!

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.

Z-stand

Programmeren
De Finesse kun je op 2 manieren draadloos verstellen en
programmeren: via een afstandsbediening of via je smartphone.
De Finesse-App kun je gratis downloaden en absoluut anoniem
gebruiken.
Je favoriete standen & functies kun je vastleggen onder de memoryen programma-toetsen. Met één druk op de knop (of touch op je
screen) doet de Finesse automatisch wat jij wil.

Z staat voor Zero-Gravity, ofwel nul zwaartekracht. Denk aan
astronauten in de ruimte. Aan de Fowler-positie van bedlegerige
patiënten 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 minder druk op je borst, je kunt gemakkelijker
ademhalen. Je benen zijn minder zwaar. De bloedcirculatie 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!

Inslaap-ritueel
Wil je tot in de finesses van je nachtrust genieten? Ga dan vooral
niet zomaar slapen. Je verdient beter! Eindig de dag & begin de
nacht met het Finesse inslaap-ritueel. Het enige wat je moet doen:
2 standen benutten.
Stap 1:
activeer de Z-stand zodra je in bed ligt. Je voelt de stress uit je
lichaam stromen. Schakel de Z-stand na ongeveer 10 minuten uit.

Stap 2:
activeer de AS-stand voordat je echt gaat slapen. Je bent je niet
bewust wat er ’s nachts gebeurt: dat merk je pas als je wakker wordt.
Schakel de AS-stand pas uit wanneer je uit bed stapt.
Zo klein de moeite, zo groots het effect. Wat een héérlijk begin van
een nieuwe dag! Dag in, dag uit…Dank je wel, Finesse!

Functies & Standen
S-functie
S staat voor synchroon. De Finesse bestaat in vlakke versie en elektrische verstelbare uitvoeringen. 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.

S-functie OFF

S-functie ON

Massage-functies

MASS

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.

Afmetingen
Bed en hoofdbord
Finesse bedden zijn verkrijgbaar in lengtematen 200 - 210 - 220cm.
De maximale breedtemaat voor de ééndelige versie is 140cm. Bij een tweedelige versie heb je een keuze tot 200cm.
De hoofdborden zijn door hun design nooit gelijklopend met het bed; een overzicht van de werkelijke breedtes:
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Bij de Finesse Fine Fleur kun je je hoofd, rug, dijen en onderbenen afzonderlijk verstellen.

Finesse de film
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