
  

Beleef de
     nacht in stijl.

Boxspring FierJe slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.



   

Voor een stijlvol  
                 design en een 
  rustgevend comfort.



   

Beleef de nacht in stijl

In het Fries staat Fier voor ‘ver’. Friesland toont zijn 

schoonheid in uitgestrekte landschappen, prachtige 

luchten en adembenemende vergezichten.  

De openheid van Friesland vormde een belangrijke 

inspiratiebron voor Fier. Het gevoel van ruimte en  

lucht komt in Fier tot uitdrukking via een optimale 

doorluchting en ventilatie. Het gezonde bedklimaat  

van Fier draagt bij aan een goede nachtrust en een 

heerlijk fris ochtendgevoel.

Doordacht design

Boxspring Fier is een bijzondere boxspring met een 

aantal unieke designelementen. Het bed wordt 

gedragen door opvallende poten, uitgevoerd in de kleur 

‘black chrome’, in een hoogte van 15 cm. De onderbox 

heeft een kenmerkende ranke plint, wat samen met de 

zwevende achterwand bijdraagt aan een lichtvoetig 

karakter en een luchtige uitstraling. Een praktisch 

voordeel van de iets hogere bedpoten en de zwevende 

achterwand, is dat je gemakkelijker kunt schoonmaken 

onder je bed en dat is wel zo prettig. Boxspring Fier 

biedt doordacht design, waarvan je zowel overdag als  

’s nachts geniet. 

Extra doorluchting, 
extra comfortabel

Boxspring Fier zorgt voor optimale ventilatie door 

integratie van een dwarsgespannen spiraalbodem  

in de onderbox. De extra open structuur van het 

spiraalnetwerk laat je bed optimaal ‘ademen’.  

Een goede ventilatie van je bed is erg belangrijk voor  

de kwaliteit van je nachtrust. In een goed doorlucht bed 

heb je minder snel een klam gevoel, je slaapt prettiger 

en je ontwaakt heerlijk fris! Een droog en fris bed is  

niet alleen comfortabeler, het gaat ook nog eens veel 

langer mee.

Boxspring Fier

Fier is een ander woord voor trots. En dat zijn wij op 

onze nieuwe Boxspring Fier. Samen met ontwerper 

Hans Daalder zijn we erin geslaagd een bijzondere, 

nieuwe boxspring te ontwikkelen. Bij Boxspring Fier 

gaan doordachte vormgeving en compromisloos 

slaapcomfort hand in hand.



   

Boxspring Fier

De basis van elk Fier bed is de unieke ventilatiebox.  

De geïntegreerde dwarsgespannen spiraalbodem, met 

daarboven een kern van duurzame pocketveren, zorgt 

voor een onovertroffen doorluchting. De boxspring is 

voorzien van een ranke massief houten plint en wordt 

gedragen door de fraaie ‘black chrome’ design poten. 

Je kunt bij Fier kiezen uit een groot aantal fraaie stoffen 

en kleuren, voor een uitstraling die past bij jouw smaak 

en interieur.

Fier matrassen

Fier matrassen zijn leverbaar in drie verschillende 

hardheden, zodat er altijd een Fier matras is dat goed 

bij je past. De comfortabele matrassen hebben een 

kern van thermisch geharde pocketveren, die afzonder-

lijk van elkaar kunnen bewegen. Vijf ergonomische 

comfortzones geven elk deel van je lichaam precies de 

ondersteuning die het nodig heeft. De matraskern is aan 

weerszijden afgedekt met OptiFoam koudschuim, voor 

optimale ventilatie en een duurzaam comfort.

Fier topmatrassen

Topmatrassen vormen een extra comfortlaag voor je 

bed. Bij Fier kun je kiezen uit twee types. Wil je wat 

steviger liggen, dan kies je voor een topmatras met een 

kern van OptiFoam koudschuim. Wil je liever wat 

soepeler comfort, dan ga je voor de Innerzone latex.  

Ook de topmatrassen van Fier zijn voorzien van 

ergonomische comfortzones, zodat je lichaam beter 

wordt ondersteund en kan wegzakken op de plekken 

waar dat nodig is. De Fier topmatrassen zijn verkrijgbaar 

in een éénpersoons of tweepersoons uitvoering en in een 

tweepersoons uitvoering met split (voor een elektrisch 

verstelbaar bed).

De verstelbare Fier

Boxspring Fier is beschikbaar in een vaste of verstelbare 

uitvoering. Bij een elektrisch verstelbare Fier breng je het 

bed eenvoudig in elke gewenste positie via de draadloze 

RF afstandsbediening. Heerlijk als je in bed wilt lezen of 

wilt ontspannen, maar ook handig als je bijvoorbeeld 

door ziekte wat meer aan bed gebonden bent.

Fiere achterwanden

Ontwerper Hans Daalder heeft voor Fier drie zwevende 

achterwanden ontwikkeld: de Flak, de Line en de Styl. 

Samen met de uitgebreide collectie stoffen bepaal je, 

met de achterwand van jouw keuze, de uitstraling van  

het bed. Naast het juiste comfort stel je zo je eigen Fier  

op maat samen, helemaal naar jouw wensen.

Kies de Boxspring Fier 
    die het beste bij je past.
Zoek je een boxspring die precies bij je past? De nieuwe 

Boxspring Fier kun je helemaal naar eigen wens 

samenstellen. De Avek dealer helpt je hier graag bij.



   

Boxspring Fier

Flak

Styl

De achterwanden van Boxspring Fier van Avek:

Line



   

1. Optimale ventilatie

De basis van Boxspring Fier is een sterk ventilerende 

dwarsgespannen spiraalbodem. Je hebt minder kans 

op een klam bed en daarmee ook minder kans op de 

ontwikkeling van bacteriën of huisstofmijt.

2. Uitsluitend hoogwaardige materialen

In de Fier worden uitsluitend hoogwaardige kwaliteits-

materialen toegepast. De geïntegreerde, dwarsgespan-

nen spiraalbodem heeft een dubbelgeweven draad  

en wordt in eigen fabriek gemaakt. Al het toegepaste 

hout is FSC/PEFC gecertificeerd. Het comfortschuim is 

in onze eigen fabriek geproduceerd en voldoet aan de 

strenge Duitse Öko-tex 100 norm. De pocketveringen 

zijn van Duitse kwaliteit. Op deze veringen wordt 25 jaar 

garantie gegeven voor veerbreuk. 

3. Persoonlijk advies

Onze dealers staan je graag bij met persoonlijk advies. 

Omdat wij en onze dealers graag willen dat je goed 

slaapt, ontvang je ook 60 dagen kosteloze omruil- 

garantie* op de kern van de (top)matras van de Fier.

4. Ultiem bedcomfort op maat

Boxspring Fier is opgebouwd uit drie verende lagen, alle 

voorzien van ergonomische comfortzones. Met Fier stel 

je je eigen comfort samen, het comfort dat het beste bij 

jouw lichaam past.

5. Uniek design met voordelen

De Fier heeft een eigentijds en onderscheidend design. 

De hogere poten en de zwevende achterwand maken 

het gemakkelijker om onder je bed te stofzuigen.  

Zo is de Fier niet alleen fraai, maar ook heel praktisch.

*Vraag de dealer naar de voorwaarden

Boxspring Fier is een stijlvol bed waar je heerlijk in kunt slapen.

Een goed bed is belangrijk: na een goede nachtrust begin je 

fitter, energieker en frisser aan een nieuwe dag!

Waarom kiezen  
    voor Boxspring Fier?



   

Kijk voor ons volledige programma en 

dealeradressen op www.avek.nl.

Specificaties 

Avek Boxspring Fier

OMSCHRIJVING BOXSPRING FIER

Totale bedhoogte  Ca. 66 cm

Ventilatie Geïntegreerde spiraalbodem

Vering in de box  Pocketvering, 5 zones

Boxhoogte incl. pootjes  Ca. 38 cm

Matrashoogte  Ca. 18 cm

Matraskern  Pocketvering, 5 zones

Aantal slags pocketvering  6 slagen

Thermish geharde veren  Ja

Afdekking matras  OptiFoam koudschuim

Comfort matras  Standaard, stevig of extra stevig

Topperhoogte  Ca. 10 cm

Topperkern standaard  OptiFoam koudschuim

Topperkern optioneel  Innerzone latex

Topperhoes  100% anti-allergeen

Topperhoes optioneel  Verkoelende Coolrest stof aan 1 zijde

Splittopper optioneel Voorzien van split in het hoofdeind

Topperhoes afritsbaar  Ja, chemisch reinigen mogelijk

Box uitvoeringen  Vast of elektrisch verstelbaar

Verstelbare box  Via draadloze RF afstandsbediening

Afmetingen box en (top) matras   Breedtematen 80, 90, 100, 160, 180, 200 cm

 Lengtematen 200, 210, 220 cm

Achterwanden hoogte Standaardhoogte 95 cm,  

 gemeten vanaf de vloer ca. 108 cm

Accessoires & opties Hocker, afmeting 60x40x40 cm (hxbxd)

 LED leeslampjes bovenzijde

 Sensor lampjes voor in-/uitstappen

 Voetverwarming in matras

 Achterwand in speciale afmetingen

Boxspring Fier



         

In 1927 had grootvader Roelf Kok een manufacturenwinkel in het Friese Surhuisterveen. 

Keer op keer moest hij de standaard bedden laten aanpassen, omdat ze te groot waren

voor de bedsteden. Zo ontstond het idee om zelf bedden op maat te gaan maken. Vanuit 

deze nuchtere gedachte werd beddenfabriek Avek in 1927 opgericht. Avek staat voor 

Arbeid, Vlijt En Kwaliteit. Het erfgoed van grootvader is voor de kleinzonen Roelf en Roelf 

nog steeds leidend. In Surhuisterveen worden de bedden nog altijd op maat gemaakt. 

Door mensen die hun vak verstaan en met liefde bedden produceren van topkwaliteit. 

Je eigen Avek bed, speciaal voor jou gemaakt.

Je eigen bed op maat.

    Je eigen bed op maat. Want je slaapt 
toch het liefst in je eigen Avek bed?

    Kwaliteitsbedden uit Nederland.  
Daar kun je volledig op vertrouwen.

    Hoogwaardige materialen. Alleen  
het beste is voor ons goed genoeg.

     Vakmanschap sinds 1927.  
Jouw nachtrust is onze missie.

Daarom kies je een Avek!

Avek
Postbus 30, 9230 AA Surhuisterveen 
Tel.: 0512 369444, Fax: 0512 362333 
info@avek.nl, www.avek.nl


