DE ESSENTIE VAN HEERLIJK SLAPEN

Hoe druk je dag ook was, in de bedden van Beka® is het altijd heerlijk thuiskomen.
Onze uitgekiende bedoplossingen trakteren je op de luxe die je verdient.
Boxspring, hoofdbord en matras: alle elementen passen op een harmonieuze
manier bij elkaar. Beka® zorgt ervoor dat je na een comfortabele nachtrust weer
helemaal klaar bent voor een dag vol avontuur en dynamiek.
Kortom, alle vakmanschap, technologie en ervaring van hofleverancier
Beka® zijn terug te vinden in deze unieke boxspringcollectie.
Alle ingrediënten voor een verkwikkende slaap!

TRADITIE
KWALITEIT
VAKMANSCHAP
Sinds 1935 creëert Beka® kwaliteit in slaapcomfort. Dat is tachtig jaar waarin
we bouwden aan onze knowhow. Drie generaties ervaring in design, innovatie
en kwaliteitsverbetering. Kiezen voor Beka® is een bewuste keuze voor
ergonomisch comfort waarin traditie en innovatie perfect samengaan. Elke
boxspring van Beka® wordt vervaardigd uit de beste materialen, met een
elegante vormgeving en een hoogwaardige afwerking tot in de kleinste details.

COMFORT
Technologie en esthetiek in een stijlvolle afwerking met een uitstekende ventilatie.
Decennialange ervaring tot in de puntjes uitgewerkt en uitgetest.
Elke boxspring van Beka® wordt vervaardigd uit honderden comfortabele
veren die samen de perfecte ondersteuning bieden.
Puur ergonomisch comfort, waarbij boxspring en matras samen
de perfecte slaaptechnologie vormen. Beide zijn ontwikkeld
vanuit eenzelfde kijk op slapen. De matras zorgt voor een
heerlijk zacht slaapcomfort. De boxspring staat in
voor de perfecte drukverdeling over het volledige
ligoppervlak zodat jouw lichaam de juiste
ondersteuning krijgt.

BOX POCKET - HOOFDBORD ELEGANCE - POTEN ROBUSTE WENGÉ - STOF LEATHERLOOK I VORY

ZACHT
Het interieur van de Beka® boxspring is opgebouwd uit
Pocketveren. Dit zijn tonvormige veren met vijf windingen die elk
afzonderlijk verpakt zijn in textielhoesjes.
Deze hoesjes zijn op het middelpunt samengelijmd zodat
elk veertje onafhankelijk kan reageren. Ze volgen jouw
lichaamscontouren en ondersteunen zo de werking van
de matras. De verenkern zorgt voor een stabiele maar
toch zacht meeverende ondersteuning en garandeert een
uitstekende ventilatie en vochtregulatie.
Onze Pocketverenkernen zijn voorzien van verschillende
ergonomische comfortzones waaronder een soepele
schouderzone en een verstevigde heupzone.
“De ideale symbiose tussen een correcte lichaamsondersteuning,
perfecte drukverdeling en unieke zachtheid. Het resultaat?
Een buitengewoon comfortabel gevoel. Want goed slapen kan
ook in alle zachtheid.”

STEL
UW EIGEN
BEKA BED
SAMEN
BOX LOUIS XV - HOOFDBORD TAILOR - POTEN DECO - STOF EMPIRE ICE BLUE

1. Kies uw boxspring in meubelstof...

BOX BONNELL

BOX DE LUXE

-V
 lakke boxspring
met Bonnellverenkern
-T
 otale hoogte: 22 cm

-V
 lakke boxspring met
Pocketverenkern met
meerdere comfortzones
-T
 otale hoogte: 23 cm

BOX POCKET

BOX LOUIS XV

-V
 lakke boxspring met
Pocketverenkern met
meerdere comfortzones
-T
 otale hoogte: 22 cm

-V
 lakke hoge boxspring met
dubbele Pocketverenkern
met meerdere comfortzones
- Totale hoogte: 30 cm

BOX QUATTRO

BOX POCKET ELECTRIC*

-V
 lakke boxspring met
Pocketverenkern met
meerdere comfortzones
- Totale hoogte: 22 cm

-E
 lektrisch verstelbare boxspring
met Pocketverenkern
-T
 otale hoogte: 25 cm

BOX ROYALE

BOX DE LUXE ELECTRIC*

-V
 lakke hoge boxspring
met Pocketverenkern met
meerdere comfortzones
-T
 otale hoogte: 30 cm

-E
 lektrisch verstelbare boxspring
met Pocketverenkern
-T
 otale hoogte: 23 cm

*Ook verkrijgbaar met afstandsbediening met radiofrequentie
BOX DE LUXE - HOOFDBORD LIGNE - POTEN SLIDE - STOF EMPIRE GREY

... of kies uw boxspring in matrasstof

BOX ULTIMA BONNELL
-V
 lakke boxspring in dubbeldoek met Bonnellverenkern
afgedekt met PU-schuim
- Totale hoogte: 22 cm

BOX ULTIMA POCKET
-V
 lakke boxspring in dubbeldoek met Pocketverenkern
afgedekt met PU-schuim
- Totale hoogte: 22 cm

BOX ULTIMA CLASSIC
-V
 lakke boxspring in damast met Pocketverenkern
afgedekt met latex
- Totale hoogte: 22 cm

De Beka® boxsprings staan
garant voor een ultiem
slaapcomfort in combinatie
met een kwaliteitsvolle matras
van Beka®. Ontdek onze
Ultima matrassencollectie.
BOX ULTIMA CLASSIC - POTEN RONDIN WENGÉ - MATRAS DÉDICACE

2. Kies uw hoofdbord

LIGNE

COUTURE

- Recht hoofdbord
-H
 oogte 100 of 120 cm,
dikte 7 of 13 cm

-H
 andgenopt hoofdbord met
ton-sur-ton stiksels
-H
 oogte 110 of 130 cm,
dikte 9 cm

RONDO

LOFT

- Hoofdbord met
afgeronde hoeken
- Hoogte 100 of 120 cm,
dikte 7 of 13 cm

-R
 echt, dik hoofdbord met
ingewerkt houten opbergvak
- Hoogte 100 cm, dikte 21 cm

ELEGANCE

TAILOR

-A
 fgerond hoofdbord afgewerkt
met een elegante bies
- Hoogte 107 cm, dikte 13 cm

-R
 echt hoofdbord aangevuld
met extra comfortabele kussens
-H
 oogte 100, 110 of 120 cm,
dikte 22 cm

QUATTRO

ROMANTIC

-R
 echt hoofdbord afgewerkt
met dubbele ton-sur-ton stiksels
-H
 oogte 120 cm, dikte 7 cm

- Handgenopt hoofdbord
- Hoogte 120 cm, dikte 13 cm

BOLERO

LOUIS XV

- Aflopend hoofdbord
-H
 oogte 112 cm, dikte 16 cm
onderaan en 6 cm bovenaan

- Golvend hoofdbord
-H
 oogte 123 cm (1-pers)
of 130 cm (2-pers), dikte 9 cm

Alle hoofdborden zijn beschikbaar in een breedte gelijk aan de box of overkragend.
Optie: hoofdbord met ledverlichting of hoofdbord met stopcontacten (niet verkrijgbaar op hoofdbord Couture en Louis XV).
Optie: voetbord (enkel verkrijgbaar bij hoofdbord Ligne, Rondo, Elegance en Quattro).
BOX POCKET ELECTRIC - HOOFDBORD C OUTURE - POTEN RONDIN WENGÉ - STOF ZEN ANTHRACI TE

De hier afgebeelde kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

3. Kies uw stof

Leatherlook
White

Leatherlook
Ivory

Mood
Ivory

Face
Ivory

Smooth
Ivory

Tweed
Ice Blue

Empire
Ice Blue

Empire
Sand

Face
Sand

Zen
Sand

Blend
Red

Zen
Red

Mood
Red

Velours
Red

Empire
Old Rose

Zen
Purple

Velvet
Purple

Nature
Lila

Tweed
Denim

Mood
Denim

Nature
Sand

Leatherlook
Mocca

Mood
Mocca

Smooth
Mocca

Leatherlook
Taupe

Velours
Green

Mood
Green

Face
Green

Tweed
Mustard

Nature
Mustard

Nature
Blue

Tweed
Petrol

Merino
Petrol

Blend
Navy

Leatherlook
Navy

Velvet
Grey

Empire
Grey

Nature
Grey

Mood
Taupe

Velours
Grey

Velvet
Camel

Zen
Beige

Leatherlook
Chocolate

Nature
Chocolate

Merino
Chocolate

Face
Chocolate

Face
Mocca

Blend
Mocca

Zen
Chocolate

Face
Anthracite

Merino
Anthracite

Mood
Black

Nature
Black

Zen
Anthracite

Leatherlook
Black

Blend
Black

BOX POCKET - HOOFDBORD ELEGANCE - POTEN ROBUSTE WENGÉ - STOF LEATHERLOOK IVORY

4. Kies uw poten
POTEN HOUT – 15 cm

Rondin

Rondin Alu

Damier

Robuste

Deco

POTEN HOUT – 10 cm

Finesse

POTEN HOUT VERKRIJGBAAR IN 4 KLEUREN

Light Oak

Grey Oak

Chestnut

Wengé

POTEN ALUMINIUM – 10 cm

Cube

BOX POCKET - HOOFDBORD ROMANTIC - POTEN RONDIN ALU WENGÉ - STOF NATURE BLUE

Slide

Design

Damier Alu

5. Kies uw accessoires

TRAVERSIN

SIERKUSSEN

Nekrol vervaardigd uit
een hoogwaardig schuim

- Standaard
- Genopt

NACHTKASTJE 1 LADE

NACHTKASTJE 2 LADES

Hoog nachtkastje in meubelstof
met 1 lade en afgedekt met een
glasplaat

Nachtkastje in meubelstof met
2 lades en afgedekt met een
glasplaat

KOFFER

VOETENBANK

- Standaard
- Met sierstiksels
- Genopt

- Standaard
- Met sierstiksels
- Genopt

HOCKER
- Standaard
- Met sierstiksels

Beka®, dat is ongeëvenaard slaapcomfort,
ontstaan uit doorgedreven onderzoek
en tachtig jaar ervaring in innoveren.

Verlang naar je bed

Beka® staat voor eenvoud. Een verfijnd gevoel voor esthetiek
en uitgepuurde producten onderstrepen het vrouwelijke karakter van het merk.
De drie katjes symboliseren de warme en emotionele uitstraling.
De kat van Beka® is betrouwbaar, sierlijk en ze houdt van gezelschap.
Ze symboliseert rust én ontspanning. Zacht én zelfbewust.
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Beka® is part of the

Group

