Uniek
ophangsysteem

Ergo-guide
technologie

Dubbele
lathouders

MOTION

Kunststof latten

De Motion lattenbodem is uitgerust met onze
gepatenteerde Ergo-guide technologie. De Ergoguide in combinatie met het dubbele lattensysteem
met vering volgt je lichaamsvorm optimaal.
Stevige volhouten latten vormen de basis van jouw
Motion slaapsysteem. Ze worden gecombineerd met
latten in een vernieuwde kunststof. De kunststof
latten balanceren op de Ergo-guide waardoor de
lattenbodem niet volledig doorbuigt. De lattenbodem beweegt mee op het punt waar je lichaam
druk uitoefent.

Extra
hardheidsregelaars

Antisliplaag

De Balancer lattenbodem heeft een Triple latsysteem.
Deze innoverende lattenbodem bestaat uit drie
verende houten latten: het TriBALANCE systeem.
Bij elke verplaatsing van je lichaam tijdens het slapen
– hoe subtiel ook – stuurt het TriBALANCE systeem
zijn positie gevoelig bij. Zo geniet je steeds van een
comfortabele vering aangepast aan je slaaphouding
en je lichaamsvorm. De lathouders zijn vervaardigd
uit thermoplastisch materiaal en garanderen zo een
extreme flexibiliteit en duurzame veerkracht.

3D
vleugelconstructie

Soepele
schouderzone

Veerkrachtige
latten

Driedubbele
lathouders

Relaxsysteem

Overkragende
lathouders

Relaxsysteem

DE BESTE PLEK TER WERELD

SENSITEC
Met de Sensitec lattenbodem versterk je het
ligcomfort van jouw Beka® matras. Door het unieke
vleugelconstructiesysteem worden de druk en de
belasting van jouw lichaam optimaal en gelijkmatig
verdeeld over de totale breedte van het ligvlak.
Zo geniet je over het hele ligvlak van hetzelfde
comfort. Bovendien is deze bodem voorzien van een
soepele schoudercomfortzone voor ergonomisch
comfort. Het unieke ophangingssysteem staat
garant voor een driedimensionale veerkracht.
Dankzij de gepatenteerde vleugelconstructie past
de lattenbodem zich voortdurend aan elke beweging
aan zodat je altijd de juiste ondersteuning krijgt.

Voor meer technische informatie, kijk op www.beka.be of www.bekabedden.nl
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TriBALANCE
systeem

Beka® is part of the

BALANCER

- LATTENBODEMS -

VIND HIER JOUW
BEKA LATTENBODEM

De drie innovatieve lattenbodemsystemen Motion, Balancer en Sensitec zorgen voor een ergonomisch
correcte ondersteuning van je lichaam. Ze vallen stuk voor stuk op door hun strak design en doordachte
afwerking. Voor welke Beka® lattenbodem je ook kiest, je bent altijd verzekerd van het perfecte draagvlak
voor je Beka® matras. Zo maken we samen van jouw bed … de beste plek ter wereld.

BALANCER

SENSITEC

combineer je beka lattenbodems met het bedkader van beka

Vind inspiratie
op beka.be of
bekabedden.nl

ELEKTRISCH
VERSTELBAAR

MOTION

MOTION

BALANCER

SENSITEC

MOTION FIX

BALANCER FIX

SENSITEC FIX
• ook verkrijgbaar in Plus-uitvoering*

BALANCER II

SENSITEC I

SENSITEC II

• verstelbare rugsteun
• ook verkrijgbaar in Plus-uitvoering*

• verstelbare hoofdsteun
• ook verkrijgbaar in Plus-uitvoering*

• verstelbare hoofd- en rugsteun
• ook verkrijgbaar in Plus-uitvoering*

MOTION III

BALANCER III

SENSITEC III

• verstelbare hoofd-, rug- en kniesteun

• verstelbare hoofd-, rug- en kniesteun
• ook verkrijgbaar in Plus-uitvoering*

• verstelbare hoofd-, rug- en kniesteun
• ook verkrijgbaar in Plus-uitvoering*

MANUEEL
VERSTELBAAR

Met de lattenbodems van Beka® versterk je de voordelen van je Beka® matras. Beide zijn ontwikkeld
vanuit dezelfde kijk op slaapcomfort en bieden een perfecte ondersteuning van je lichaam.
Zo geniet je elke nacht opnieuw van een diepe en verkwikkende slaap.

VASTE
UITVOERING

K I E S D E L AT T E N B O D E M D I E B I J J O U
E N J E S L A A P G E W O O N T E N PA S T

De beste manier om zeker te zijn van je keuze?
Je Beka® lattenbodem proefliggen in de winkel.
Vraag gerust advies in je Beka® verkooppunt.

*

OOK EEN LATTENBODEM MET EEN PLUS

De met een * aangeduide lattenbodems zijn beschikbaar
in Plus-uitvoering: deze bodems hebben een manueel
verstelbaar relaxsysteem over de volledige lengte van
het ligvlak. Het relaxsysteem zorgt voor een speciale
slaapcorrectie. Een aanrader als je last hebt van een
slechte bloedcirculatie of ’s avonds soms ‘zware benen’
hebt. Door de bodem aan het voeteneinde lichtjes
hellend te plaatsen, komen de voeten ter hoogte van
het hart te liggen. Zo vloeit het bloed beter terug naar
het hart.

