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- MATRASSEN -

JOUW BEKA MATRAS, SUMMUM VAN COMFORT

Al sinds 1935 creëren we bij Beka® voor elke klant een unieke plaats 
waar innovatieve slaaptechnologie, meesterlijk vakmanschap en 

elegante afwerking samenvloeien tot het summum van slaapcomfort. 
Elke matras van Beka® is perfect afgestemd op je lattenbodem 
of boxspring van Beka®. Zo vind je in ons matrassenassortiment 

gegarandeerd de slaapoplossing waar jij nacht na nacht van geniet.

-  M AT R A S S E N  -

DE BESTE PLEK TER WERELD



BEKA MATRASSEN

CLIMAWATT® SENSUS® WOL/CASHMERE/ZIJDE

TEMPORIS POCKETVEREN

• veer in zandlopervorm
• combineert een zacht aangenaam contact  

met een correcte ondersteuning van je lichaam
• veren verpakt in aparte hoesjes voor individuele vering
• unieke veerkracht
• uitstekende ventilatie
• thermisch gehard: duurzaam en vormvast
• 7 ergonomische comfortzones

POCKETVEREN

• veer in tonvorm
• correcte ondersteuning van je lichaam
• veren verpakt in aparte hoesjes voor individuele vering
• veerkrachtig
• uitstekende ventilatie
• 7 ergonomische comfortzones

COMFORT-FOAM
• correcte ondersteuning van je lichaam
• uitstekende ventilatie
• veerkrachtig
• vormvast

SOFT-LATEX
• zacht aangenaam lichaamscontact
• van natuurlijke oorsprong
• veerkrachtig
• drukverlagend

SENSUS®
• reageert op lichaamstemperatuur en gewicht 
• past zich perfect aan je lichaamsvormen aan
• visco-elastische eigenschappen: neemt na 

belasting opnieuw zijn oorspronkelijke vorm aan 
• drukverlagend

• uitstekende ventilatie
• duurzaam
• comfortabel en zacht
• hypoallergeen

• reageert op lichaamstemperatuur en gewicht 
• past zich perfect aan je lichaamsvormen aan
• visco-elastische eigenschappen: neemt na 

belasting opnieuw zijn oorspronkelijke vorm aan 
• drukverlagend

• uitstekende ventilatie
• duurzaam
• comfortabel en zacht
• natuurlijke vezels

Beka® is continu op zoek naar het allerhoogste slaapcomfort. Dat bereikt Beka® door in onze matrassen de beste 
materialen en innovatieve technologieën te combineren. Alle Beka® matrassen zijn trouwens verkrijgbaar in soft, 
medium of firm ligcomfort. 

VEREN

COMFORTLAAG

SAMENSTELLING HOES

BEKA TOPPERS
Kies de kern van je oplegmatras: Bultex®, Sensus® of Soft-Latex.

NAAM

PERLE  

BODY SENSE 

INTENSE  

ELITE  

NUAGE  

DUCHESSE  

COSMOPOLITAN  

DEDICACE  

NOBLESSE  

TENDRESSE  

ALLURE  

VERENHOOGTE COMFORTLAAG

Temporis Pocket 
14 cm

27 cm Comfort-Foam 
4 cm

Wasbare wol of 
Climawatt®

25 cm Sensus® 
3 cm

Sensus®

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

27 cm Comfort-Foam 
4 cm

Wasbare wol of 
Climawatt®

30 cm Soft-Latex 
6 cm

Zomerzijde: Climawatt®
Winterzijde: wol/zijde/viscose

27 cm Soft-Latex 
4 cm

Wasbare wol of 
Climawatt®

Temporis Pocket
14 cm

Pocket
2 x 3 cm

34 cm Wol/cashmere/zijdeSoft-Latex 
6 cm

Pocket
 12 cm

22 cm HR schuim
 2,5 cm

Hypoallergene 
materialen

Zomerzijde: Climawatt®
Winterzijde: wol/zijde/viscoseSoft-Latex 

6 cm
Pocket

2 x 6 cm
31 cm

Soft-Latex 
4 cm

27 cm Wasbare wol of 
Climawatt®

Soft-Latex 
6 cm 

Temporis Pocket
14 cm

Pocket
3 cm

31 cm Wol/cashmere/zijde

22 cm Latex
2,5 cm

Hypoallergene 
materialen

SAMENSTELLING HOES

Pocket
 12 cm

Combineer 
onze matrassen 

met een lattenbodem
of boxspring van Beka®. 

Vind inspiratie op 
beka.be 

of bekabedden.nl.


