
boxsprings

Comfort op maat



Model Noflik® Strân

Noflik® boxsprings
Noflik is het Friese woord voor aangenaam, prettig. Dat is precies
wat Noflik wil zijn: een aangename plek in huis waar u heerlijk
kunt ontspannen en waar u ’s nachts geniet van een goede
nachtrust. Ontwerper Hans Daalder liet zich voor Noflik inspireren
door de rust en schoonheid van het Friese land. Dit komt tot 
uiting in een heldere, pure vormgeving met subtiele details.
Ervaar de rust van Noflik zelf door te gaan proefliggen bij één
van de dealers.

Noflik boxsprings kenmerken zich niet alleen door een fraaie 
vormgeving, maar zijn bovenal uitermate comfortabel. De drie
zorgvuldig op elkaar afgestemde comfortlagen (boxspring,
matras en topmatras) zijn samengesteld uit geselecteerde
kwaliteitsmaterialen, en staan garant voor een gebalanceerde
én duurzame ondersteuning. Bovendien ventileren Noflik
boxsprings optimaal, resulterend in een aangenaam en gezond
bedklimaat. En omdat ieder mens uniek is, bieden wij comfort op
maat. Zo kunt u kiezen uit meerdere hardheden, vele 
comfortcombinaties, extra bedlengte en aangepaste achter-
wanden.



Model Noflik® Fjild



Model Noflik® Stripe



Noflik®, veelzijdig en comfortabel
Noflik boxsprings worden gedragen door stabiele poten, in RVS of hout, en zijn naar keuze leverbaar met 
of zonder hoofd- en voetborden. Met de fraaie hoofdborden stelt u zelf het bed van uw dromen samen. 
Indien gewenst maken wij deze zelfs voor u op maat. Door de ruime keuze aan stoffen, waaronder stoffen 
van        , voelt een Noflik boxspring zich thuis in elk interieur. Naast de vlakke basisuitvoering is er een
eenvoudig te bedienen elektrisch verstelbare uitvoering met drie scharnierpunten. Deze brengt u met een 
druk op de knop naar elke gewenste zit- of relaxstand. Zo is Noflik ook overdag de plek voor een heerlijk 
rustmoment of een goed boek.

Loft matrassen
Speciaal voor Noflik heeft AVEK de hoogwaardige matrassenlijn Loft ontwikkeld. Het hart van deze matrassen
wordt gevormd door een 5-zone òf 7-zone pocketvering kern met bandstaal rondom, voor extra stabiliteit en
duurzaamheid. De speciale zone-indeling zorgt voor een gebalanceerde ondersteuning van uw lichaam. Er is
keuze uit een standaard, stevige of extra stevige uitvoering, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en gewicht.
De royale 8-slags pocketveren zijn afgedekt met een veerkrachtige laag OptiFoam® HR of geperforeerd latex. 
Loft matrassen worden meegestoffeerd in dezelfde stof als de boxspring, of kunnen indien gewenst met een
dubbeldoek tijk worden uitgevoerd.

Loft topmatrassen
De Loft topmatras is een heerlijk soepele oplegmatras die een extra comfortabele ligging biedt. Er is keuze 
uit drie verschillende kernen, waaronder het drukverlagende Talalay Embrace. Topmatrassen zijn naast 
comfortabel ook erg praktisch in het gebruik: gemakkelijk keerbaar en eenvoudig op te maken. Bij een verstel-
baar bed kunt u kiezen voor de broektopmatras. Deze is voorzien van een split aan het hoofdeind, zodat de
rugdelen van een 2-persoonsbed individueel verstelbaar zijn zonder dat er sprake is van een naad tussen de 
bedhelften. Loft topmatrassen hebben een zomer- en winterzijde, dus aangenaam in elk seizoen.



Noflik® comfort op maat
Ieder mens is uniek, en heeft zijn eigen wensen en voorkeuren. Een Noflik boxspring maken wij
daarom speciaal voor u! Wij kunnen u met Noflik maar liefst 30 comfortcombinaties bieden,
van soepel tot stevig, van veerkrachtig tot drukverlagend en met 5 of juist 7-zones. 

Samen met de dealer kiest u het comfort dat het beste bij u past. Waardoor u jarenlang
kunt genieten van een optimale ondersteuning en weldadig bedcomfort. Maar ook voor
wat betreft uitstraling staat u centraal. Smaak is persoonlijk, en iedere slaapkamer is
anders. Naast de brede keuze uit stofsoorten en kleuren, bieden wij een fraaie collectie
achterwanden. En wilt u de achterwand net iets groter, hoger of breder? Dan maken wij
de achterwand speciaal voor u op maat. Bent u extra lang of heeft u graag de ruimte,
dan is een extra groot bed misschien iets voor u. Bij Noflik is dat geen probleem. Noflik
boxsprings worden ook gemaakt in lengte- en breedtematen tot 240 cm!



Noflik® volgens Hans Daalder:
“Geen meubel waarin je zoveel tijd doorbrengt als in je bed. Bij het ontwerpen van de 
beddenserie ‘Noflik’ stond mij niet alleen een mooi product voor ogen, maar ook een groot
comfort en een warme uitstraling. Begrijpelijke techniek en gebruiksgemak voor de verstelbare
bedden. Voor mij als ontwerper is het prettig samenwerken met een fabrikant als AVEK, die 
comfort, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitsverhouding hoog in het vaandel heeft. 
We hebben hard gewerkt aan ‘Noflik’ en het resultaat mag er zijn.”

Hans Daalder
meubelontwerper

Technische gegevens
Noflikt® boxsprings
Bedhoogte: ca. 35 cm (excl. matras)
Kern: 5-zone pocketvering, thermisch gehard, 6-slags tonvormige

veren
Afdekking: comfortschuim
Stoffering: keuze uit diverse stofgroepen, waaronder stoffen van             .
Bijzonderheden: - vlakke en verstelbare boxen kunnen probleemloos met elkaar 

gecombineerd worden binnen één set

Loft® matrassen
Matrashoogte: ca. 24 cm
Kern: 5 of 7-zone pocketvering, thermisch gehard, 

8-slags tonvormige veren
Afdekking: naar keuze OptiFoam® HR schuim of hoogwaardig latex 

met ventilatiekanalen
Tijk: elastisch dubbeldoek met Softcell® voor extra vochtopnemend

vermogen, anti-allergeen, afneembaar en chemisch reinigbaar
Bijzonderheden: - leverbaar in zowel standaard, stevig en extra stevige uitvoering

- de matras kan indien gewenst meegestoffeerd worden in 
dezelfde stof als de boxspring (matrashoogte is dan 21 cm)

Loft® topmatrassen
Matrashoogte: ca. 10 cm
Kern: naar keuze OptiFoam® HR schuim of hoogwaardig latex met 

ventilatiekanalen of Talalay Embrace (een sterk ventilerende
latex met drukverlagende eigenschappen) 

Tijk: elastisch dubbeldoek met Softcell® voor extra vochtopnemend
vermogen, anti-allergeen, afneembaar en chemisch reinigbaar

Noflik® in vaste en elektrisch verstelbare uitvoering



Model Noflik® Fjild

Kwaliteitsbedden sinds 1927
AVEK is een Friese fabrikant van kwaliteitsbedden, opgericht in 1927 door groot-
vader Roelf Kok. Zijn motto ‘Arbeid, Vlijt en Kwaliteit’ is in onze hedendaagse
bedrijfsvoering nog altijd een belangrijk uitgangspunt. Vanuit een lange traditie
van ambachtelijk vakmanschap maken wij in Surhuisterveen hoogwaardige 
bedden en matrassen die zich onderscheiden door vormgeving, comfort 
en duurzaamheid. Zodat u kunt genieten van een gezonde en bovenal 
ontspannende nachtrust. Met AVEK kiest u voor een kwaliteitsbed dat met zorg
gemaakt is, en waaraan u lang plezier zult beleven.

Informatie over ons uitgebreide assortiment boxsprings, matrassen, spiraalbodem-
systemen en ruimtebesparende bedden kunt u vinden op www.avek.nl

Noflik = aangenaam, prettig

• comfortabele ligging en optimale
ondersteuning door 8-slags
pocketvering met bandstaal

• keerbaar topmatras met zomer- 
en winterzijde

• fraaie collectie stoffen van o.a. 

• 60 dagen omruilgarantie* op de 
matraskern

• hoogwaardig materiaalgebruik 
en gedegen vakmanschap

•  comfort op maat

* Vraag uw dealer naar de voorwaarden
Product- en modelwijzigingen voorbehouden

Postbus 30
9230 AA Surhuisterveen

T. (0512) 36 94 44
www.avek.nl


