
Prijzen

Flak Line Byld

Boxspring vast

Boxspringset gestoffeerd, inclusief achterwand, matrassen en OptiFoam® topmatras

80/90x200/210/220 cm € 2.030 € 2.160 € 2.290

100x200/210/220 cm € 2.155 € 2.285 € 2.415

120x200/210/220 cm € 2.630 € 2.760 € 2.890

160/180x200/210/220 cm € 3.595 € 3.795 € 3.995

200x200/210/220 cm € 3.845 € 4.045 € 4.245

Boxspring elektrisch verstelbaar

Boxspringset gestoffeerd, inclusief achterwand, matrassen en OptiFoam® topmatras met split 

80/90x200/210/220 cm € 2.755 € 2.885 € 3.015

100x200/210/220 cm € 2.880 € 3.010 € 3.140

120x200/210/220 cm € 3.855 € 3.985 € 4.115

160/180x200/210/220 cm € 5.195 € 5.395 € 5.595

200x200/210/220 cm € 5.445 € 5.645 € 5.845

De elektrische boxspring wordt standaard geleverd met een 2-persoons topmatras voorzien van een split. 
Indien twee 1-persoons topmatrassen gewenst zijn, dit graag duidelijk vermelden (geen meerprijs).

Opties tegen meerprijs     1-persoons 2-persoons
 f topmatras met latexkern    € 100  € 200
 f topmatras met Talalay N kern   € 295  € 590
 f topmatras met 1 zijde Coolrest   € 75  € 150
 f hocker 40x40x60 cm (bxdxh), per stuk  € 250
 f RVS dienblad      € 115
 f LED leeslampjes voor achterwand, 2 stuks  € 195
 f sensorlampjes voor in/uitstappen, 2 stuks  € 115 
 f voetverwarming per ligplaats    € 295
 f gestoffeerde houder RF bediening per stuk  € 25 

Achterwand aanpassen, maatwerk
 f hoogte aanpassen inkorten    € 150
 f verhogen max. 20 cm hoger  € 195
 f breedte aanpassen max. 20 cm breder  € 195

Prijslijst Avek Boxspring Fier    

Consumentenadviesprijzen incl. btw. in euro’s. Prijs-, modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Uitvoering februari 2022.

Je slaapt toch het liefst 
in je eigen Avek bed.

avek.nl
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Toelichting

Boxspring vast en elektrisch verstelbaar  

Bedbodem:   sterk ventilerende dwarsgespannen spiraalbodem,  
gemonteerd op massief houten rand,  
dikte 4 cm, hoogte 7,5 cm

Kern:   7 zone pocketvering
    5-slags vering, thermisch gehard
Pootjes:   designpoot black chrome, hoogte 15 cm
Hoogte:   ca. 38 cm
Koppelverbinding:  standaard voorzien van 2 koppelpootjes bij 2-persoons boxspring

Boxspring elektrisch verstelbaar 

Bediening:  standaard met draadloze RF afstandsbediening
Afwerking:  ingenaaid Avek grip, anti-slip

Matras

Kern:   5 zone pocketvering, 266 veren per m2

    6-slags vering, thermisch gehard
Afdekking:  aan beide zijden 2,5 cm OptiFoam® koudschuim
Stoffering:  stoffering afritsbaar 
Comfort:   standaard, stevig, extra stevig
Hoogte:   ca. 18 cm

Topmatras    

Kern:    OptiFoam® koudschuim of Innerzone latex, voorzien van comfortzones
Tijk:    bordertopper 

100% anti-allergeen
    bordertijk, afritsbaar en chemisch reinigbaar
Hoogte:   ca. 10 cm

Achterwand:  zwevend, hoogte 95 cm, dikte ca. 12 cm, 3 types
    totale hoogte bovenzijde tot aan de grond is ca. 110 cm.

Totale hoogte vast:  66 cm
Totale hoogte elektrisch: 66 cm

Stoffen:   Boech, Adore, Puro, Luca, Jeep, Amelân, Findel, Kaai, Berch en Kening.
    

Prijslijst Avek Boxspring Fier 
toelichting

Consumentenadviesprijzen incl. btw. in euro’s. Prijs-, modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Uitvoering februari 2022.

Je slaapt toch het liefst 
in je eigen Avek bed.

avek.nl



Prijslijst losse componenten  
Avek Boxspring Fier    

Je slaapt toch het liefst 
in je eigen Avek bed.

Consumentenadviesprijzen incl. btw. in euro’s. Prijs-, modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Uitvoering februari 2022.

Prijzen

Boxspring vast elektrisch

80/90x200/210/220 cm €    885 € 1.610

100x200/210/220 cm €    960 € 1.685

120x200/210/220 € 1.140 € 2.365

160/180/200x200/210/220 cm € 1.770 € 3.220

200x200/210/220 cm € 1.920 € 3.370

Achterwanden

Achterwand (zwevend) Flak Line Styl

80/90/100/120 cm € 425 € 555 € 685

160/180/200 cm € 535 € 735 € 935

De achterwand wordt standaard geleverd in de overmaats uitvoering. Dat betekent dat aan beide zijden, de 
achterwand circa 10 cm breder is dan de bedbreedte. De achterwand kan ook pasmaat, in dezelfde breedte als 
het bed, worden geleverd. De prijs blijft gelijk. Alleen bij de 120 cm brede boxspring is de pasmaat prijs vermeld. 
Wilt u dit bed overmaats, dan geldt een toeslag, zijnde het verschil tussen een 2-persoons en een 1-persoons 
achterwand. 

Toppers OptiFoam® koudschuim Innerzone latex Talalay Natuur

70/80/90x200/210/220 cm € 385 € 485 € 680

100x200/210/220 € 435 € 535 € 730

120x200/210/220 € 525 € 625 € 875

140/160/180x200/210/220 cm € 620 € 820 € 1.210

200x200/210/220 cm € 720 € 920 € 1.310

Meerprijs losse topper met split: € 150 (geldt niet voor complete set).

Topmatras    

Kern:   OptiFoam® koudschuim of Innerzone latex, voorzien van comfortzones 
Tijk:    bordertijk, afritsbaar en chemisch reinigbaar 

100% anti-allergeen
Hoogte:   ca. 11 cm
Optie:    aan 1 zijde verkoelend Coolrest, éénpersoons meerprijs € 75, 
    tweepersoons meerprijs € 150

avek.nl


