
de mogelijkheden!
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* Een vaste en elektrisch verstelbare boxspring kunnen niet in één model gecombineerd worden i.v.m. het hoogte verschil.
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Heerlijk slapen en 's ochtends lekker uitgerust 
wakker worden doe je met boxspring Venizi.

• Vering onderbox: Bonell
• In diverse luxe stoffen
• Incl. 12 zwarte vierkante poten H10,5

• Vering onderbox: Pocket
• Motor 2x 6500 newton met bekabelde handset
•  In diverse luxe stoffen
• Incl. 12 zwarte vierkante poten H15

Ideaal voor de elektrsich 
verstelbare boxspring

venizi vlak

het hoofdbord

venizi elektrisch

Boxspring 140x200
Vlak  
B140xL200     Instap H62,5 
B140xL210

Hoofdbord 
H110xB160xD13

Boxspring 160x200 (2x80)
Vlak  
B160xL200    Instap H62,5
B160xL210
Elektrisch
B160xL200    Instap H68 
B160xL210
Hoofdbord 
H110xB180xD13

Boxspring 140x200 (2x70)
Elektrisch
B140xL200     Instap H68 
B140xL210
Hoofdbord 
H110xB160xD13

Boxspring 180x200 (2x90)
Vlak  
B180xL200    Instap H62,5 
B180xL210
Elektrisch
B180xL200    Instap H68 
B180xL210
Hoofdbord 
H110xB200xD13

2x onderbox
2x matras

2x onderbox
2x matras

2x onderbox
2x matras

2x onderbox
1x matras

Kies de maat:

Aangegeven afmetingen zijn in cm en kunnen iets afwijken. 
Hoogtemaat is incl. standaard poothoogte. De onderboxen 
hebben standaard 6 poten. Opties zijn altijd tegen meerprijs. Poten 
zijn niet voorgemonteerd i.v.m. voorkomen van transportschade. 
De lijntekeningen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. 
Hieraan kunnen geen reclamaties en/of rechten worden ontleend.

Venizi wordt standaard met een glad hoofdbord geleverd.
Of kies voor een fraai detail.

Kies stof & kleur 

Kies uit vele actuele 
tinten grijs, bruin, taupe 
of antraciet. Ook een 
uitgesproken kleur behoort 
tot de mogelijkheden. 

Elementen 
kunnen enkel 
in dezelfde 
uni bekleding 
en kleur 
worden 
gemaakt.

* tegen meerprijs

Vlindernaad*

Knoop & Vlindernaad*

Block stiksel

Carre stiksel*

luxe opties!
•  Draadloze 

afstandsbediening.
• Uitstapverlichting.

het slaapcomfort
Topdek Venizi

Venizi wordt standaard geleverd met een 1-delig 
topdek met comfortschuim (H7cm). Voor meer 
comfort biedt Venizi keuze uit de volgende 
topdeks (H8cm), voorzien van een luxe tijk: 

1   HR-koudschuim

2     Visco-schuim

3   Latex 

Alle topdeks zijn anti-allergisch.

Matras Venizi*: 

•  5-Zone Pocketvering met 2cm comfortschuim
• In diverse luxe stoffen incl. 3D-antislip 
• Rits aan de kopse kant
• 1 Zijde soepel & 1 zijde stevig

Matrashoogte ca. 18cm. Standaard lengte 200cm. 
Tegen meerprijs 210cm mogelijk.

* Bij de vlakke uitvoering is het matras op 140cm breedte altijd 1-delig.  
Bij de elektrisch verstelbare uitvoering is het matras altijd 2-delig.

Combineer ÉÉn zijde van het 

topdek met een coolgel. 

Heerlijk als verkoeling 

tijdens de zomermaanden.

Kies poot & kleur.

Venizi heeft standaard 
zwart vierkante houten 
poten. 

Of kies tegen meerprijs 
voor een decoratief 
metalen hoekpoot in de 
kleuren Black Chroom, 
Koper of mat RVS.

Tegen meerprijs is voor de elektrische boxspring een 

splittopdek mogelijk. Let op, de houten poten blijven zichtbaar.
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