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BOXSPRINGS EN MATRASSEN
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MISSIE

Elke seconde,
iedere minuut,
dag voor dag
werken wij aan instelbare
slaapoplossingen om ieder uniek
persoon jarenlang een gezonde
nachtrust op maat te kunnen bieden.
Zodat u iedere nacht goed en
comfortabel slaapt en u zich
iedere dag weer optimaal voelt.
| SLEEP GOOD FEEL GOOD |
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VORMGEVING

Beddelicious,
mooi instelbaar.
Soms ziet u een bed dat zo mooi is, dat u

De Beddelicious Euphoria lijn is van

er het liefst meteen in zou willen kruipen.

Nederlands fabricaat. Een serie boxsprings

Als dat bed dan ook nog eens heerlijk ligt,

en matrassen die allemaal individueel

dan ligt u vast op een bed van Beddelicious.

instelbaar zijn. Hierdoor wordt u optimaal

Comfortabele boxsprings en matrassen die er

ondersteund waardoor uw lichaam zich

ook nog eens bijzonder aantrekkelijk uitzien.

volledig kan ontspannen.
Beddelicious geeft u als enige merk de
‘instelgarantie’. Ligt u toch niet helemaal
lekker? Uw Beddenspecialist komt uw bed
dan bij u thuis aanpassen.
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De Beddelicious boxsprings zijn
helemaal naar uw individuele
smaak samen te stellen. De ruime
keuze in stoffen en kleuren,
hoofdborden, pootjes en andere
accessoires zorgen er voor dat u
het bed van uw dromen zelf
kunt bepalen.

HYGIËNE

INSTELBAARHEID

Vrijwel alle matrassen en boxsprings

Omdat ieder mens uniek is,
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wanneer u last heeft van allergieën.

optimale ondersteuning en

De 3D drukverdeler zorgt voor een

drukverdeling, waardoor uw

optimale drukverdeling en ventilatie

lichaam helemaal tot rust kan

waardoor uw matras schoner blijft en

komen. Zo kunt u ontspannen

u frisser slaapt.

aan uw dag beginnen.
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EUPHORIA MATRASSEN

ASSORTIMENT

U heeft de keuze uit drie Euphoria matrassen. Deze zijn alle drie
verkrijgbaar in een soepele, medium, stevige en extra stevige uitvoering.
Alle matrassen zijn even hoog en hebben een speciale schouderzone.
De afneembare matrashoezen kunt u eenvoudig reinigen.
Vindt u de witte matrashoes wat gewoontjes? U kunt het matras in
dezelfde stof laten uitvoeren als de boxspring.

EUPHORIA

M100

•

Kern van pocketveren

•

Jute drukverdeler

• 	Afdeklaag van comfortabel
koudschuim
•

Afritsbare en wasbare

	matrashoes (40 ºC)
•

Schouderzonering

•

Totale hoogte ca. 26 cm

•

Verkrijgbaar in soepel,

	medium, stevig en extra stevig
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TOPMATRASSEN

EUPHORIA

M200

EUPHORIA

EUPHORIA

M300

T1

EUPHORIA

T2

•

Kern van pocketveren

•

Kern van micropocketveren

8 cm hoge topmatras, voorzien

12 cm hoge topmatras, voorzien

•

Jute drukverdeler

•

Paardenharen drukverdeler

van een afneembare en wasbare

van een afneembare en wasbare

•

Afdeklaag van soepel latex

•	Afdeklaag van zeer comfor-

hoes (40 ºC) met border en een

hoes (40 ºC) met border en een

•

Afritsbare en wasbare

	tabel natuurlatex (3 cm)

kern van geperforeerd latex.

kern van geperforeerd latex.

	matrashoes (40 ºC)

•

AFRITSBARE EN CHEMISCH

•

Schouderzonering

•

Totale hoogte ca. 26 cm

•

Schouderzonering

•

Verkrijgbaar in soepel,

•

Voorzien van border en

	medium, stevig en extra stevig

REINIGBARE MATRASHOES

	handgrepen
•

Totale hoogte ca. 26 cM

•	verkrijgbaar in soepel,
	medium, stevig en extra stevig
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INSTELBARE
EUPHORIA
MATRASSEN
De unieke Euphoria M400 en
M500 matrassen zijn voorzien
van een kern met verwisselbare
zones. Zo kunt u alle zones
aanpassen in 4 stevigheden.
Heeft u brede schouders, dan
wordt de schouderzone extra
soepel ingesteld. Brede heupen?
De heupzone kan ook hier
op maat aangepast worden.
Elk deel kan worden aangepast,
zodat er een comfortable
ondersteuning en drukverdeling
ontstaat voor uw specifieke
kenmerken en wensen.

1

3d drukverdeler
voor optimale
ventilatie

2

VERWISSELBARE
AFDEKLAAG

3

verwisselbare
pocketveer
modules in 4
stevigheden

4

AFRITSBAAR EN
CHEMISCH TE REINIGEN
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1

2

3

Tot 240 cm lengte
2.40 m

4

5
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ASSORTIMENT

EUPHORIA
•

M400

Verwisselbare afdeklaag

EUPHORIA
•

M500

Verwisselbare afdeklaag

	van 8 cm comfortabel en

	van 8 cm gezoneerd en

	geprofileerd koudschuim

	geprofileerd natuurlatex

• 	Kern van uitneembare en

•

	verwisselbare pocketveer

	verwisselbare pocketveer

	modules. verkrijgbaar

	modules. verkrijgbaar

	in soepel, medium, stevig en

	in soepel, medium, stevig en

	extra stevig

	extra stevig

•

3D drukverdeler

•

3D drukverdeler

•

Afrits- en CHEMISCH

•

Afrits- en CHEMISCH

REINIGBARE MATRASHOES

Kern van uitneembare en

Instelgarantie
De Euphoria M400 en M500
matrassen zijn achteraf nog
aanpasbaar. Na aankoop past
uw Beddenspecialist, indien
gewenst en nodig, uw matras
nog één keer gratis aan.
Zo heeft u echt de zekerheid
van 10 jaar lang plezier van uw
nieuwe Beddelicious matras.

REINIGBARE MATRASHOES

•

Extra schouderzonering

•

Extra schouderzonering

•

Hoogte ca. 26 cm

•

Hoogte ca. 26 cm
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EUPHORIA BOXSPRINGS
Wie echt moe is, slaapt overal. Zelfs op een stenen vloer als het moet.
Maar een nachtje slapen op een slechte ondergrond, is niet fijn voor
uw lichaam. Laat staan als u elke nacht onvoldoende ondersteuning heeft.
De Euphoria boxsprings garanderen u een goede ondergrond.
In combinatie met een Euphoria matras zult u beter slapen dan ooit tevoren.
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ASSORTIMENT
Voordelen Beddelicious
euphoria boxsprings

•	Alle stoffen zijn
	afneembaar en te reinigen	
•

Alle matrastijken zijn

	afritsbaar en was- en/of

EUPHORIA

B1000

EUPHORIA

B2000

EUPHORIA VERSTELBAAR

	reinigbaar
•	de Boxsprings zijn standaard

De B1000 boxspring heeft een

De B2000 boxspring is voorzien

De Euphoria B1000 en B2000

	voorzien van antislip, zodat

hoogte van 19 cm, een kern van

van de unieke 4ZONE-technologie.

hebben exact dezelfde vormgeving.

	de matrassen niet gaan

pocketveren en is in 2 stevigheden

Dit betekent dat de boxspring

De B2000 is daarnaast nog instel-

	schuiven

verkrijgbaar (medium en stevig).

zones kent voor de schouders,

baar door middel van de modules.

•	De boxsprings zijn

De boxen kunnen worden gestof-

lende, bekken en heupen, die

Uiteraard kunt u bij deze boxsprings

	instelbaar naar uw wens

feerd in diverse katoenen, wollen,

individueel in 4 stevigheden

zelf de pootjes, bekleding en het

	en lichaamsbouw

linnen of gerecyclede stoffen en

(soepel, medium, stevig en extra

hoofdbord uitkiezen. Ook zijn ze

•

worden voorzien van diverse

stevig) ingesteld kunnen worden.

beide verkrijgbaar in een elektrisch

	een omruilgarantie

verstelbare uitvoering.

•

stijlvolle pootjes en hoofdborden.

Voor alle matrassen geldt 		

Alle boxsprings zijn

	voorzien van een dubbel 		
	stiksel op de hoeken. Indien 		
	gewenst in contraststiksel.
•	Vindt u de naden van twee
losse boxsprings of
	matrassen niet mooi? Neem
één grote hoes voor beide
boxsprings en/of matrassen.
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INSTELBARE
EUPHORIA
B2000
BOXSPRING

IN VLAKKE EN
VERSTELBARE
UITVOERING

1

7
2

Topmatras in
twee varianten

3

matrassen in
drie varianten

4

verwisselbare
pocketveer
modules in 4
stevigheden

5

stoffering IS
afritsbaar en
te reinigen

6

antislip

7

KEUZE UIT VELE
STOFFEN, KLEUREN,
pootjes en
hoofdbordeN

De Euphoria B2000 is de meest
uitgebreide boxspring variant
binnen de Beddelicious collectie.
Uiteraard kunt u bij deze
boxspring zelf de pootjes,
bekleding en het hoofdbord
uitkiezen. Ook is deze verkrijgbaar
in een elektrisch verstelbare

2

uitvoering.
Echt uniek aan deze boxspring

3

is dat deze uit verschillende
instelbare modules bestaat.
Zo kan de boxspring exact
naar uw lichaam worden

4

gevormd.
Een uniek en op úw lijf
geschreven slaapsysteem.
Slaap lekker!
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8

Tot 240 cm lengte
2.40 m
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Meten is weten

1

Om de juiste drukverdeling
en ondersteuning te meten
maken we gebruik van een
geavanceerd meetsysteem.
In slechts enkele minuten
wordt op het computerscherm
zichtbaar waar het matras nog
aanpassingen nodig heeft voor
een optimale ligging.
Met het eenvoudig wisselen van
de modules bereiken we snel en
doeltreffend het juiste resultaat
en voor u dus het
perfecte matras.

5

6
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EEN BED OM VAN TE DROMEN

STOFFEN

In Engeland kent men het gezegde: You should always invest in a

Beddelicious maakt gebruik van mooie stoffen van wol,

good bed and a good pair of shoes, because if you are not in one

katoen, linnen of zelfs gerecyclede materialen in diverse

you are in the other.

smaakvolle kleurstellingen.

Wij kunnen u niet helpen met de schoenen, maar wel met het bed!
Voorop staat het comfort, maar het oog wil uiteraard ook wat.
Beddelicious biedt u uitgebreide keuze uit stoffen, pootjes en hoofdborden.
Gaat u voor modern of meer klassiek? Voor een in het oog springende kleur

POOTJES

of juist naturel? Aan u de keus. U bent de ontwerper van uw
eigen bed!

De boxspringpootjes hebben een hoogte van 15 cm.
Samen met de boxspring en de matrassen komt de
boxspring hiermee meer van de grond en oogt de
boxspring luchtiger en modern.

HOOFDBORDEN
Alle hoofdborden zijn voorzien van een dubbel sierstiksel
(al dan niet in contrastkleur, m.u.v. hoofdbord H5) en de
hoezen zijn afneembaar (m.u.v. hoofdbord H5).
Hoofdborden staan door de twee beugels aan de voorzijde
(en die onder het bed schuiven) vrij van het bed.
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Prijsgroep 1
•

S1 	gerecyclede materialen

•

S2 	linnen look, S7 leather look

•

S3	katoen, S4 wol

Prijsgroep 2

Prijsgroep 3
S1

S2

S3

S4

S5

S6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

H1

H2

H3

H4

H5

Prijsgroep 4
•

S5, S6 zijn de Ploeg stoffen

•

P1 	gepolijst aluminium

•

P2 	verchroomd staal

•

P3 	mat geborsteld aluminium

•

P4 	massief aluminium

•

P5 	rond pootje

•

P6 	vierkant pootje

•

P7 	rond aluminium pOOtje

•

H1 Recht hoofdbord,
100 cm hoog, 7 cm dik

•

H2 Recht hoofdbord,
114 cm hoog, 14 cm dik

•

H3 Gebogen hoofdbord,
95 cm hoog, 14 cm dik

•

H4 XL carré, rechthoekig hoofdbord,

	vlakverdeling, 114 cm hoog, 14 cm dik
•

H5 Gecapitonneerd hoofdbord,
114 cm hoog, 14 cm dik
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P7

www.beddelicious.com

Het Beddelicious Plus-of-Min
teken staat symbool voor de
uitgebreide instelbaarheid en
aanpasbaarheid van de
Beddelicious producten.

merk van Sleeptrade BV.
	SLEEPTRADE BV
HOgebrinkerweg 15A
3871 KM hoevelaken

	info@BEDDELICIOUS.com
www.BEDDELICIOUS.com

BD-EUV1-0613

	Beddelicious is een geregistreerd

Een stevige heupzone of toch
even iets zachter? Een extra
soepel schoudergedeelte of
toch even iets harder? Een hoog,
gecapitonneerd hoofdbord of
juist een strakke designvorm?
PlusMinus staat voor een beetje
meer of minder. Dit alles ten
behoeve van een individueel,
aangepast slaapcomfort en
een optimale nachtrust voor
u als gebruiker.

