
HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

matrassencollectie



In elke matras van Beka® gaan jarenlange ervaring en vakmanschap op het vlak 
van slapen, genieten en rusten schuil. Dat resulteert in verschillende kwalitatieve 

technologieën voor een onovertroffen slaapcomfort. 

Beka® biedt met het Ultima matrassengamma steeds een slaapoplossing 
in perfecte harmonie met haar lattenbodem- en boxspringcollectie. 

Slapen op een Beka® matras betekent slapen precies zoals je verkiest. 
Hoe je ook slaapt of wat je ook verlangt van een matras, 

Beka® komt tegemoet aan al je persoonlijke slaapbehoeften.
Om van te genieten. 

matrassencollectie
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Als pionier vervaardigde Beka® in 1935 de eerste verenmatras op basis van staaldraad 
van Bekaert. Sindsdien is Beka® de toonaangevende specialist in deze technologie. 

Beka® creëert al 80 jaar kwaliteit in de slaapwereld. Dat is tachtig jaar ervaring in design, 
innovatie en kwaliteit. Kiezen voor Beka® is een bewuste keuze voor ergonomisch comfort 

waarin traditie en innovatie perfect samengaan. Omdat je een deugddoende 
nachtrust verdient.



COMFORT
Beka®, dé specialist in comfortabele verenmatrassen

Jarenlang beweerde men dat slapen op een harde ondergrond 
goed is voor de rug. Ergonomische studies ontkrachten deze stelling. 

Een correcte en plaatselijk aangepaste ondersteuning blijkt veel 
efficiënter dan een ‘harde’ ondergrond. Slapen op een hard bed 

maakt dat we vaker wakker worden en meer kans lopen om 
 ‘s morgens te ontwaken met een pijnlijke rug.

Voor een diepe en verkwikkende nachtrust hebben  
we meer steun nodig ter hoogte van het bekken dan ter hoogte 

van de schouders. En net daar biedt de decennialange ervaring en 
het vakmanschap van Beka® dé oplossing. Want goed slapen kan 

ook in alle zachtheid. Daarvan willen we je graag overtuigen.



De Temporis Multi Pocketveer is een fijn staaltje van de toptechnologie van Beka®.  
De unieke verenkern werd exclusief voor Beka® ontworpen. Deze veren, in de vorm van een 

zandloper, zijn stuk voor stuk ingenaaid in katoenen hoesjes die allemaal onafhankelijk van 
elkaar bewegen. Dat zorgt voor een heel plaatselijke en correcte ondersteuning. 

Door die optimale elasticiteit passen ze zich perfect aan de contouren van jouw lichaam aan. 
Soepel, geruisloos en zonder dat jouw bedpartner merkt dat je beweegt. 

 In het midden zijn deze veren smaller dan aan het uiteinde.  
Het speciale ontwerp van deze veer zorgt voor een dubbele werking:

Elke veer in een apart hoesje
Dit zorgt voor een correcte en plaatselijke ondersteuning. 
De veer is soepeler ter hoogte van de schouders 
en steviger ter hoogte van de heup en de taille.

Zacht comfort
De unieke zandlopervorm zorgt voor een precieze dosering 
van de veerkracht: in een eerste fase van belasting worden 
enkel de bovenste en onderste spiralen van de veer ingedrukt. 
Dit zorgt voor een heerlijk zacht comfort.

Perfecte ondersteuning
Bij een zwaardere belasting gaat ook het middendeel van de 
veer zijn ondersteunende functie invullen om de zwaardere 
delen van het lichaam optimaal te ondersteunen.

Om te zorgen dat jouw rug de juiste ondersteuning krijgt, is een Beka® verenmatras 
opgebouwd uit verschillende ergonomische comfortzones. Elke zone heeft zo haar eigen 

unieke functie: de schouders - één van de breedste punten van het lichaam - moeten 
comfortabel kunnen wegzinken in de matras. Vandaar dat de Temporis Multi Pocketveren 

soepeler zijn ter hoogte van de schouders. In de middenzone daarentegen zijn de veren 
steviger zodat ze voldoende ondersteuning kunnen bieden aan heup en taille, één van de 

zwaardere delen van het lichaam.

Een Beka® matras volgt uitstekend de vorm van ieders lichaam.
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Deze revolutionaire Beka® verentechnologie is de perfecte symbiose 
tussen een correcte lichaamsondersteuning en een unieke zachtheid. 

Het resultaat? Een buitengewoon comfortabel gevoel.



Hoogte Type Afdeklaag Comfortzones Doorstikking Ligcomfort

Lengte 190 / 200 cm

Breedte 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200

AMBRE ± 22 cm Hoesmatras Geprofileerde 
latex 7 zones Wol of 

hypoallergeen

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo • • • • •
Bi  • • • • •

NOBLE ± 24 cm  Tapematras Soft-Latex 7 zones Hypoallergeen
Climawatt®

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo

Bi

DÉDICACE Handgenopte 
tapematras

Geprofileerde 
natuurlatex 7 zones Wol/cashmere of 

hypoallergeen

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • •
± 26 cm Duo

Bi

PERLE ± 24 cm Hoesmatras Bultex® 5 zones Wol of 
hypoallergeen

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo • • • • •
Bi  • • • • •

BELVÉDÈRE ± 24 cm Hoesmatras Geprofileerde 
latex 5 zones Wol of 

hypoallergeen

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo • • • • •
Bi  • • • • •

BODY SENSE ± 25 cm Hoesmatras Sensus® 5 zones Sensus®
Soft

Medium
Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo • • • • •
Bi  • • • • •

HERMITAGE ± 24 cm Genopte 
tapematras

Geprofileerde 
latex 5 zones Wol/cashmere of 

hypoallergeen

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo

Bi  

ELITE ± 30 cm Genopte 
tapematras Soft-Latex 5 zones Hypoallergeen

Climawatt®

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo

Bi  

STELLA ± 20 cm Hoesmatras Geprofileerde 
latex 5 zones Wol of 

hypoallergeen

Soft
Medium

Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo • • • • •
Bi  • • • • •

IMPÉRIAL ± 23 cm Hoesmatras Geprofileerde 
natuurlatex 7 zones Wol of 

hypoallergeen
Soft

Medium

Mono • • • • • • • • • •
Duo • • • • •
Bi  • • • • •

Lengte of breedte buiten standaard: informeer naar de mogelijkheden bij je Beka® verdeler.

MONO DUO BIKies je Ultima matras

Temporis Multi Pocketveren

Latex

Pocketveren



Pocketveren

Noble

Hoesmatras met Pocketverenkern afgedekt met latex met 7 ergonomische comfortzones.

Tapematras met Pocketverenkern afgedekt met Soft-Latex met 7 ergonomische comfortzones.

Ambre 

Voor het vervaardigen van jouw matras gebruikt Beka® uitsluitend kwalitatieve materialen. Meer info achteraan deze brochure. 



Handgenopte tapematras met dubbele Pocketverenkern afgedekt met natuurlatex met 7 ergonomische 
comfortzones.

Dédicace

De Beka® matrassen staan 
garant voor een ultiem  
slaapcomfort in combinatie  
met een kwaliteitsvolle boxspring 
van Beka®. Ontdek onze Ultima 
boxspringcollectie.



Temporis Multi Pocketveren

Hoesmatras met Temporis Multi Pocketverenkern afgedekt met HR-schuim met 5 ergonomische 
comfortzones.

Hoesmatras met Temporis Multi Pocketverenkern afgedekt met latex met 5 ergonomische 
comfortzones.

Belvédère

Perle

Voor het vervaardigen van jouw matras gebruikt Beka® uitsluitend kwalitatieve materialen. Meer info achteraan deze brochure. 

Hoesmatras met Temporis Multi Pocketverenkern afgedekt met Sensus® met 5 ergonomische 
comfortzones.

Genopte tapematras met Temporis Multi Pocketverenkern afgedekt met latex met 5 ergonomische 
comfortzones.

Hermitage

Body Sense



Latex

Hoesmatras met latexkern met 5 ergonomische comfortzones.

Hoesmatras met natuurlatexkern met 7 ergonomische comfortzones.

Impérial

Stella

matrassencollectie

Voor het vervaardigen van jouw matras gebruikt Beka® uitsluitend kwalitatieve materialen. Meer info achteraan deze brochure. 

Elite
Genopte tapematras met Temporis Multi Pocketverenkern afgedekt met Soft-Latex met  
5 ergonomische comfortzones.



Toppers

Oplegmatras met Bultex®-kern.

Oplegmatras met Sensus®-kern.

Oplegmatras met natuurlatexkern.

Bultex®

Sensus®

Latex

Voor het vervaardigen van jouw matras gebruikt Beka® uitsluitend kwalitatieve materialen. Meer info achteraan deze brochure. 



De beste materialen

Kern

Om te zorgen dat jouw rug de juiste ondersteuning krijgt, is een Beka® matras opgebouwd 
uit kwalitatieve, innovatieve materialen. Vakkundig geselecteerd en gecombineerd voor het 
ultieme gevoel van comfort en een verkwikkende nachtrust.

POCKETVEREN
Een Pocketverenmatras bestaat uit tonvormige veren met 5 windingen die elk afzonderlijk 
verpakt zijn in textielhoesjes. Deze hoesjes zijn op het middelpunt samengelijmd zodat elk 
veertje onafhankelijk kan reageren. Het resultaat? Een uiterst veerkrachtige matras met een 
perfecte drukverdeling en ventilatie. 

De kern van een Pocketverenmatras is voorzien van 7 ergonomische comfortzones waaronder 
een extra zachte schouderzone. 

TEMPORIS MULTI      POCKETVEREN
Onze zoektocht naar de ultieme, zachte slaap leidde tot het ontwikkelen van de exclusieve 
Temporis Multi Pocketveer. Door zijn unieke zandlopervorm wordt de veerkracht overal 
precies gedoseerd: elke veer reageert individueel en onmiddellijk op elke lichaamsdruk. 
De honderden veren volgen de minste lichaamsbeweging en zorgen voor een ongestoorde 
nachtrust. De veren zijn bovendien thermisch gehard, zodat ze uitermate vormvast en 
duurzaam zijn. 

De matraskernen zijn opgebouwd uit 5 comfortzones met elk een aangepaste veerkracht. 
Ter hoogte van de schouders bijvoorbeeld geven de veren meer mee dan ter hoogte van de 
heup. Zo lig je altijd comfortabel. Deze revolutionaire Beka® verentechnologie zorgt voor een 
perfecte lichaamsondersteuning en garandeert een optimale hygiëne en vochtregulatie. 



Comfortlaag Matrashoes

BULTEX®
De onregelmatige honingraatstructuur van Bultex® past zich perfect aan de vorm van 
jouw lichaam aan. Door de uitzonderlijke plooibaarheid geniet je van een ergonomisch en 
aangenaam slaapcomfort. Bultex® is uiterst veerkrachtig en toch vormvast. Waar nodig geeft 
het mee, elders biedt het optimale steun. De open celstructuur zorgt voor een uitstekende 
luchtcirculatie. 

CLIMAWATT®
Climawatt® zijn hypoallergene vezels die ervoor zorgen dat het vocht dat uw lichaam  

’s nachts verliest, snel wordt opgenomen en afgevoerd.

LATEX
Latex bestaat uit duizenden minuscule rubberdeeltjes die een homogeen en luchtig geheel vormen. 
Dit wordt verwerkt tot een elastisch en draagkrachtig schuim dat zich helemaal aanpast aan uw 
gewicht en slaaphouding. Door die buitengewone plooibaarheid ondervindt jouw wervelkolom 
de ideale ondersteuning. De warmte-isolatie, de vochtregeling en de ventilatie maken jouw 
slaapcomfort compleet. 

NATUURLATEX
Natuurlatex is natuurlijke toptechnologie. Het materiaal is bijzonder elastisch, duurzaam en 
vormvast. Bovendien zorgt haar open celstructuur voor een bijzonder efficiënte ventilatie. 
De natuurlatexkern bestaat uit een uniek mengsel van 100% latex van natuurlijke oorsprong, 
afkomstig van de Hevea Brasiliensis of rubberboom. Minuscule rubberdeeltjes worden 
vermengd tot een luchtig geheel en vormen een draagkrachtig schuim. De dwarsliggende 
ventilatiekanalen en de oppervlakteprofileringen zorgen voor een optimale ventilatie, die een 
hoge duurzaamheid garandeert. 

SOFT-LATEX 
Soft-Latex heeft een homogene schuimstructuur. Dankzij de bijzondere ventilerende 
eigenschappen van de schuimstructuur zorgt Soft-Latex voor een perfect gebalanceerd 
microklimaat en een optimale vochtregulatie. Soft-Latex blinkt uit op het vlak van comfort. 
Dit type latex is het resultaat van een microgolf procedé, dat leidt tot een bijzonder 
drukverlagend en veerkrachtig materiaal.

SENSUS®
Dankzij de unieke drukverlagende eigenschappen van Sensus® ligt het lichaam in een 
natuurlijke, ontspannen houding. In het begin kan de matras vrij stevig aanvoelen, maar door 
lichaamstemperatuur en gewicht wordt het materiaal zachter en past het zich nauwkeurig aan 
jouw lichaamscontouren aan. Dit roept het heerlijke gevoel van gewichtloosheid op. 

3MESH
De zijkanten van sommige matrassen zijn gedeeltelijk vervaardigd uit 3 Mesh. Dit drie- 
dimensionale weefsel zorgt voor een extra ventilatie, waardoor de matras optimaal verlucht 
wordt en altijd fris aanvoelt.

DUBBELDOEK
Onze verenkernen werken in harmonie met de matrasstof om te zorgen voor een fijne balans 

tussen duurzaamheid en zachtheid. Tijdens het produceren van de matrastijk wordt de breisteek 

aan beiden zijden uitgevoerd vandaar de naam dubbeldoek. Dubbeldoek is scheurvast en past zich 

goed aan het lichaam aan.

WOL/CASHMERE
De doorstikkingsmaterialen die gebruikt worden in de Beka® matrassen hebben een 

hoog vochtopnemend vermogen. Het vocht wordt horizontaal verspreid over een groot 

oppervlak, waardoor het makkelijk kan verdampen en niet tot in de kern doordringt. De 

matrassen staan daardoor garant voor een aangenaam en gezond slaapklimaat en een extra 

duurzaam ligcomfort. Wol is een veerkrachtig en sterk materiaal met uitstekende vocht- en 

warmteregulerende eigenschappen. Wol geeft bovendien een comfortabel, zacht gevoel aan 

de matras. 

DAMAST
De geweven damast van Beka® heeft als basisgrondstof viscose. Deze vezel heeft een groot 

vermogen om vocht te absorberen. Daarnaast biedt viscose ook een zijdezachte touché en 

een edele uitstraling.



Verlang naar je bed

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

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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