Je slaapt toch het liefst
in je eigen Avek bed.

Prijslijst Avek Boxspring Ninety
Prijzen
Ninety
Boxspring vast
Boxspringset gestoffeerd, inclusief achterwand, matrassen, OptiFoam® topmatras en licht en zichtpakket.
70/80/90x200/210/220 cm

€ 1.605

100x200/210/220 cm

€ 1.755

120x200/210/220 cm

€ 2.175

140/160/180x200/210/220 cm

€ 2.795

200x200/210/220 cm

€ 3.095

Boxspring verstelbaar
Boxspringset gestoffeerd, inclusief achterwand, matrassen en OptiFoam® topmatras met split, licht- en
zichtpakket
70/80/90x200/210/220 cm

€ 2.180

100x200/210/220 cm

€ 2.330

120x200/210/220 cm

€ 3.150

140/160/180x200/210/220 cm

€ 4.095

200x200/210/220 cm

€ 4.395

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
f topmatras met latexkern				
€ 100		
f topmatras met Talalay N kern			
€ 295		
f topmatras met 1 zijde Coolrest			
€ 75		
f hocker 40x40x60 cm(bxdxh), per stuk		
€ 250
f RVS dienblad
			
€ 115
f voetverwarming per ligplaats
		
€ 295
f scharnierenset voor achterwand
€ 80
f set 2 poten met wiel geremd
		
€ 20
f gestoffeerde houder RF bediening per stuk
€ 25
f koppelverbinding vast				
€ 20
f koppelverbinding verstelbaar				
€ 50

Ninety

2-persoons
€ 200
€ 590
€ 150

160/180/200 cm
15 cm
110 cm

Consumentenadviesprijzen incl. btw. in euro’s. Prijs-, modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Uitvoering februari 2022.
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Je slaapt toch het liefst
in je eigen Avek bed.

Prijslijst losse achterwanden en toppers
behorend bij Avek Boxspring Ninety
Pocketboxspring vast
70/80/90x200/210/220 cm

€ 475

100x200/210/220 cm

€ 575

120x200/210/220 cm

€ 700

140/160/180x200/210/220 cm

€ 950

200x200/210/220 cm

€ 1.150

Pocketboxspring elektrisch verstelbaar
70/80/90x200/210/220 cm

€ 1.050

100x200/210/220 cm

€ 1.150

120x200/210/220 cm

€ 1.675

140/160/180x200/210/220 cm

€ 2.100

200x200/210/220 cm

€ 2.300

Achterwanden
Achterwand (staand)

Ninety

70/80/90/100/120 cm

€ 510

140/160/180/200 cm

€ 755

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 cm

€ 435

€ 535

€ 730

120x200/210/220 cm

€ 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).
Stoffen: Boech, Adore, Puro, Luca, Jeep, Amelân, Findel, Kaai, Berch en Kening.
Achterwand aanpassen, maatwerk
f hoogte aanpassen, inkorten
- standaard geleverd op 110 cm, hoogte op 95 cm
- alle andere hoogtes tot 110 cm		
f verhogen, max. 20 cm hoger
f breedte aanpassen, max 20 cm breder		
f vouwbaar hoofdbord
			

€
€
€
€
€

0
150
195
195
125

Voor technische gegevens: zie prijsblad 1927.		
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