
collectie

Gemak voor 
    nu en later

Op uw lijf geschreven advies

Comfortabele instaphoogte

Eenvoudig opmaken en stofzuigen

Volop opties voor comfort op maat

beterbed.nl
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Ontdek het gemak 
van de Beter Bed 

Comfort Collectie

Service waarop u kunt vertrouwen 

Zoals u van Beter Bed gewend bent, 
bieden wij een uitstekende service en 
uitgebreide garantie. Gratis bezorging, 
90 dagen uitprobeergarantie en tot 
10 jaar productgarantie*. Wij geven 
de zekerheid die u zoekt.

Overdag bent u actief bezig. ’s Nachts moet 

uw lichaam herstellen van alle inspanningen, 

zodat u de volgende dag weer vol energie  

en zonder klachten opstaat. Zeker als u wat 

ouder wordt, vraagt een goede nachtrust om 

comfort en functionaliteit. Onze Comfort 

Collectie sluit hier perfect op aan. Alle bedden 

hebben de ideale in- en uitstaphoogte en  

zijn verkrijgbaar in een elektrisch verstelbare 

uitvoering met afstandsbediening. Er zijn tal 

van opties die het u nóg gemakkelijker maken, 

zoals uitstapverlichting en een hoog/laag 

bodem. U koopt een bed dat past bij uw 

leven van nu én dat van de toekomst.

Elke dag fit 
en actief

We wil len  dat 
u  voor  100% 
tevreden bent

*vraag naar de voorwaarden
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Goed matras

Te hard

Te zacht

De wervelkolom 
centraal 
In het dagelijks leven hebben uw ruggenwervels 

heel wat te verduren. Tijdens het lopen, zitten, 

staan en bukken, is de druk erop groot. 

Zeker als u ouder wordt en uw lichaam meer 

hersteltijd nodig heeft, is het belangrijk dat 

de wervelkolom ’s nachts ontspant en haar 

natuurlijke kromming behoudt. Een goed 

slaapadvies, waarin uw slaaphouding en 

lichaamsbouw worden meegenomen, 

is dan ook geen overbodige luxe.

Luis te r  naar 
uw l ichaam

“Als fysiotherapeut adviseer 
ik mensen over hoe ze moeten 
bewegen én liggen. Hebt u 
’s morgens hoofdpijn, rugpijn, 
stijve spieren of een suf gevoel? 
Neem deze signalen serieus! 
Laat u persoonlijk adviseren over 
wat een goed bed voor ú inhoudt.” Marjolijn 

    van Doesburg
Fysiotherapeut Vitalis Brunswijck

   Goed slapen 
is van groot 
          belang
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Het gemak van 
een comfortbed 
Allereerst is een bed bedoeld om in uit te rusten. 

Naast de kwaliteit van uw slaap, is het fijn als u er 

gemakkelijk in en uit kunt stappen en het zonder 

moeite kunt opmaken. Een comfortbed biedt dit gemak. 

U bepaalt zelf de hoogte van uw bed, wat ideaal  

is als u uw rug niet onnodig wilt belasten of speciale  

zorg nodig hebt. De instaphoogte wordt gemeten  

vanaf vloer tot bovenkant zijlegger.

Hoogwaardige 
kwaliteit
De juiste combinatie van materialen zorgt voor een 

aangename temperatuur, optimale vochtafvoer en een 

goede doorbloeding. Onze comfortbedden zijn van 

degelijke kwaliteit en hebben solide poten of wielen. 

De stoffen zijn slijtvast en de bedzijden zijn breed en 

stabiel. Zo haalt u het maximale uit uw slaap. 

 

Ex t ra  hoge ins tap
Eenvoudig opmaken
Elek t r isch  vers te lbaar
Gemakke l i jk  s to fzuigen
Ui t s tapver l ich t ing

Voorzien van alle   
     comfort

Onze symbolen vertellen u alles over de  
mogelijkheden van onze comfortbedden.

Deelbaar1-Persoons Comforthoogte2-Persoons

Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Bijmeubelen Gemakkelijk  
te reinigen

De fijne instaphoogte draagt haar steentje bij aan uw comfort en  

de houten details geven dit ledikant een frisse en moderne uitstraling. 

Het bed is verkrijgbaar met een instaphoogte van 47 en 54 

centimeter (gemeten vanaf vloer tot bovenkant zijlegger). Er is ook 

een deelbare variant, zodat u nog meer gemak ervaart. 
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Vei l ig  in  en  ui t 
bed s tappen door 
ui t s tapver l ich t ing

  Gemakkelijk, 
automatisch en    
   subtiel licht 

Dit strak vormgegeven bed is een echte klassieker in de 

Comfort Collectie, door het gebruik van degelijke materialen en 

neutrale kleuren. Waarom zou u het genieten uitstellen? Gavi is 

een mooie keuze voor nu en een verstandige keuze voor later.

Gavi

*Bed 90x200 cm,  
exclusief bedbodem en matras.

1-Persoons Comfort-
hoogte

2-Persoons Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Gemakkelijk  
te reinigen

 vanaf *

269 uitstap -
verlichting

2 stuks

99
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Dit vorstelijke bed heeft een landelijke uitstraling. De chique 

champagnekleur met of zonder noten details laat de panelen in 

het hoofd- en voetbord goed uitkomen. Onze comfortbedden zijn 

gemaakt van materialen van hoge kwaliteit en kunnen tegen een 

stootje. Zo geniet u jaar in jaar uit van een goede nachtrust.

Chateau

Uit  te  breiden 
met  diverse 
kas ten  en 
bijmeubelen

 vanaf *

349

*Bed 90x200 cm, exclusief bedbodem en matras.

Slapen in eigen stijl
“Deze serie past perfect in mijn 
interieur. De slaapkamer is nu 
een verlengstuk van mijn huis.”

1-Persoons Comfort-
hoogte

2-Persoons Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Bijmeubelen Gemakkelijk  
te reinigen

Champagne Champagne 
- noten
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Ex t ra 
comfor tabe l 
door  hoge 
ins tap

Dit klassiek vormgegeven tweepersoonsbed is gemakkelijk in 

tweeën te delen, zodat u bij het stofzuigen en opmaken geen 

last hebt van uw rug. Kiest u voor volledige deelbaarheid,  

dan kunt u de bedden ook los van elkaar gebruiken. Met dit 

traditionele bed kunt u jaren vooruit.

Elba

 vanaf *

299  vanaf *

999
*Bed 90x200 cm, exclusief bedbodem en matras.

Kwaliteit tot in detail
“Dankzij het persoonlijk slaapadvies 
slaap ik nu op een matras en bedbodem 
die perfecte steun geven. Ik heb zelfs 
geen last meer van stijve spieren en 
rusteloze benen.” 

1-Persoons Comfort-
hoogte

2-Persoons Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

BijmeubelenDeelbaar Gemakkelijk  
te reinigen

Eiken Noten Alpine wit Beuken

*Bed 160x200 cm,  
exclusief bedbodem en matras.
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Een bed moet u lichamelijk comfort geven, zonder dat het duidelijk zichtbaar is.  

Model Bienne Tradi is zo’n comfortbed. U stapt zonder moeite in en indien gewenst  

rolt u het bed gemakkelijk opzij, zodat u zonder te bukken kunt opmaken en stofzuigen.  

De chromen details en strakke hoeken zorgen ervoor dat dit bed goed past in zowel 

een traditioneel als een modern interieur.

Bienne Tradi

1-Persoons Comfort-
hoogte

2-Persoons Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

BijmeubelenDeelbaar Gemakkelijk  
te reinigen

* Bed 160x200 cm, uitrijdbaar, 
exclusief bedbodem en matras Alpine wit Truffel eiken Licht eiken

 vanaf *

799

Flexibel en 
eigentijds
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Meer  dan 
95% van onze 
k lanten  is 
erg  tevreden

*Bed 90x200 cm, exclusief bedbodem en matras.

Dit bed is subtiel vormgegeven en heeft een heldere en eigentijdse uitstraling. 

Met haar ronde hoeken oogt het robuust en fris tegelijk. Door de prettige hoogte 

stapt u gemakkelijk in en uit bed en maakt u het bed op zonder uw lichaam te 

belasten. De bijpassende meubelen maken uw slaapkamer tot een stijlvol geheel.

Bienne Rondo
Deelbaar*1-Persoons Comforthoogte2-Persoons

Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Bijmeubelen Gemakkelijk  
te reinigen

 vanaf *

299

Alpine wit Truffel eiken
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Dit eenpersoons comfortbed combineert een eenvoudige uitstraling met bijzonder gemak.

De afgeronde hoeken en zichtbare houtnerf in het wit gebeitst eiken geven het bed karakter.  

Gaat u voor 90 cm breed of voor extra ruimte? Voor een 3 deurs kledingkast met 1 spiegeldeur  

of een 4 deurs kast met 2 spiegeldeuren? Antria is een goed bed voor ieder budget.

Antria

Keuze in 
breedtematen 
voor  ex t ra 
l igruimte

 vanaf *

219

1-Persoons Comfort-
hoogte

Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Gemakkelijk  
te reinigen

Bijmeubelen *Bed 90x200 cm,  
exclusief bedbodem en matras

Gewoon 
goed

is soms
het best
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Capri

Func t ional i te i t  met 
aandacht  voor 
persoonl i jke  s t i j l 

 vanaf *

529
1-Persoons Comfort-

hoogte
2-Persoons Elektrisch

verstelbaar
Deelbaar Gemakkelijk  

te reinigen
Bijmeubelen

*Bed 140x200 cm, instaphoogte 47 cm, exclusief bedbodem en matras.

Wit Wit-wild eiken Wild eiken

Mooi en praktisch tegelijk
“Capri is helemaal mijn stijl. 
Eindelijk een bed waarin ik 
lekker slaap en fris ontwaak.” 

De fijne instaphoogte draagt haar steentje bij aan uw 

comfort en de houten details geven dit bed een frisse  

en moderne uitstraling. Het bed is verkrijgbaar met een 

instaphoogte van 47 en 54 centimeter. Er is ook een 

deelbare variant, zodat u nog meer gemak ervaart. 
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De boxspring is één van de populairste slaapsystemen en staat 

bekend om zijn comfort en warme uitstraling. Dit bed is  

gemakkelijk aan te passen aan uw slaapkamerinterieur. U stelt  

de boxspring zó samen, dat deze aansluit op uw behoeften. 

Zowel op het gebied van comfort als dat van stijl. 

Emerald

Verkrijgbaar in diverse kleuren stof 
en kunstleder:

 vanaf *

3999

Al t i jd  30 dagen 
nie t - goed - ge ld -
te ruggarant ie

U hebt keuze uit verschillende hoofdborden:

Hoofdbord Opaal Hoofdbord Calciet Hoofdbord Magma

* Boxspring 160x200 cm, 1x elektrisch +  
1x elektrisch met lift, incl. hoofdbord Opaal, 
gestoffeerd matras en topmatras.

Boxspring op hoogte
“Als één van ons in de toekomst 
verzorging nodig heeft, kan dat 
dankzij de instelbare hoogte 
gewoon in onze eigen omgeving 
gebeuren. Een prettig idee.” 

Zo mooi kan 
comfortabel

zijn

1-Persoons Comfort-
hoogte

2-Persoons Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Bijmeubelen

Anthracite
stof

Chocolate
stof

Steel
stof

Espresso
stof

Onyx
kunstleer

Darkbrown
kunstleer

Red
stof

Taupe
stof
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Met onze hoog/laag bodem kunt u, naast 

het instellen van de ideale zit- en lighouding, 

uw bed in zijn geheel in hoogte verstellen. 

De bodem is traploos verstelbaar, wat 

betekent dat het oneindig veel posities kan 

aannemen. Ideaal als u uw rug wilt sparen 

bij het verschonen, stofzuigen en verzorgen. 

Draadloze afstandsbediening

Met grote duidelijke knoppen realiseert  

u à la minute extra steun in uw onderrug, 

lenden en knieën. Deze ondersteuning stimuleert 

de doorbloeding en helpt bij klachten als 

onrustige benen en koude voeten.

Emerald De vele mogelijkheden van  
uw comfortbed met lift

Anti-Trendelenburgstand

• Bed is achterover of juist voorover te kantelen

• Voor optimale bloedtoevoer naar hersenen of benen

• Fijn bij bekken- en heupklachten en na operaties

Hoge stand

• Hoogte volledig af te stemmen op lichaamslengte

• Voor ergonomisch verantwoorde verzorging

• Opmaken en stofzuigen zonder te hoeven bukken

Vlakke stand

• Vlakke basisstand voor comfortabel liggen

• Ook in lage stand een fijne instaphoogte

• Volledig elektrisch verstelbaar, ook in hoogte 

Comfortstand

• Voor heerlijk uitrusten, lezen of tv kijken 

• Stel uw ideale zit- of (half)lighouding in 

• Plaatselijke ondersteuning voor rug en benen

Een in  hoogte 
vers te lbare  boxspr ing 
is  he t  toppunt  van 
comfor t

 vanaf *

1999
 vanaf **

3999
Vlakke uitvoering

 vanaf *

2999
Elektrisch verstelbaar

1-Persoons Comforthoogte2-Persoons

Elektrisch
verstelbaar

In hoogte 
verstelbaar

Bijmeubelen

*  Boxspring 160x200 cm, incl. hoofdbord Opaal, gestoffeerd matras en topmatras.
**  Boxspring 160x200 cm, 1x elektrisch + 1x elektrisch met lift, incl. hoofdbord Opaal,  

gestoffeerd matras en topmatras.
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1. Hoofdkussen
  Een kwalitatief en goed passend kussen is belangrijk 

voor een goede nachtrust en het voorkomt nekklachten.

2. Dekbed
  Het goede dekbed zorgt voor een slaapklimaat  

dat bij u past. Niet te warm en niet te koud.

3. Topmatras 
  Een topmatras geeft extra slaapcomfort,  

voert vocht af en beschermt uw matras. 

4. Matras
  Het juiste matras zorgt voor drukverdeling en 

ondersteuning op plaatsen waar het nodig is. 

5. Bedbodem
  De bodem biedt ondersteuning en versterkt de 

eigenschappen van uw matras. Elke soort bodem  
heeft zijn eigen unieke kenmerken.

2

3

4

5

1

Wij  bieden al 
meer  dan 35 jaar 
deskundig  advies

Be l  0413 -  33 88 00 
voor  v r i jb l i jvend 
advies  aan huis

Samen met u kijken we wat u nodig 
hebt voor een optimale nachtrust.

Zo haalt u alles 
uit de nacht

Wij nemen alle
tijd voor u
Persoonlijk slaapprofiel
Een goed slaapadvies begint met kijken naar 

o.a. uw huidige slaapsysteem, lichaamsbouw 

en slaaphouding. Samen met u gaan we er 

eens goed voor zitten. 

Advies aan huis
Bent u niet in de gelegenheid om naar ons  

toe te komen? Dan komen wij gewoon bij  

u thuis voor een advies ter plaatse.

Haal- en brengservice
Hebt u geen vervoer? Wij halen u op en 

brengen u weer thuis. Kijk op beterbed.nl/

winkels en neem contact op met de winkel  

bij u in de buurt.



beterbed.nl

collectie

  Met ruim 1000 winkels in Europa de beste prijs-kwaliteitsgarantie
 Tot 100 dagen uitprobeergarantie op matrassen
 Al meer dan 35 jaar deskundig advies en een uitstekende service
  Meer dan 95% van de klanten die we nabellen, is tevreden
 Alles gratis geleverd én gemonteerd (excl. Basic collectie en Flexworld)
 Standaard 2 jaar CBW-erkende garantie én tot 10 jaar extra garantie
 Altijd 30 dagen ’niet-goed-geld-teruggarantie’

grote
geruststellingen


