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-  G E LT E X®- H O O F D K U S S E N S  -

HET BESTE HOOFDKUSSEN VOOR DE BESTE NACHTRUST

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.

Het geheim van zalig én verantwoord slapen? Dat is een kwalitatief
slaapsysteem dat perfect is afgestemd op hoe jij slaapt. Zo’n systeem bestaat,
naast een aangepaste bodem en matras, uit het ideale hoofdkussen voor jou.

De Beka®-hoofdkussens met de unieke, gepatenteerde GELTEX®-technologie 
zorgt voor een heerlijk slaapcomfort, elke dag opnieuw.



IDEALE DRUKVERDELING
De unieke mix van hoogelastische gel en luchtdoorlatend high 
resilience materiaal garandeert een perfecte drukverdeling.

CORRECTE ONDERSTEUNING
Het gepatenteerde materiaal ondersteunt het lichaam optimaal dankzij 

zijn ongeëvenaarde elasticiteit.

3 KEER BETER SLAPEN

Een goed slaapsysteem kiezen lijkt moeilijk. Gelukkig is er de Slaapdriehoek om 
je hierbij de helpen. De kwaliteit van uw nachtrust wordt bepaald door 3 criteria: 
ventilatie, drukverdeling en ondersteuning. Die elementen samen vormen de 
Slaapdriehoek.

De exclusieve, gepatenteerde GELTEX®-technologie scoort uitstekend op de 
3 pijlers van de Slaapdriehoek. Zo kan je in de gewenste slaaphouding en in 
het juiste slaapklimaat genieten van jouw nachtrust zonder onnodig wakker te 
worden.

OPTIMALE VENTILATIE
De revolutionaire opencelstructuur zorgt voor een maximale ventilatie. 

Deze warmteregulerende eigenschap zorgt samen met de antibacteriële 
bescherming voor een aangenaam en hygiënisch slaapklimaat.

NAAM

PREMIUM

SUPPORT

FLAT

TRADITIONAL

AFMETING

55 x 35 cm

55 x 35 cm

60 x 40 cm

60 x 40 cm

VORM GESCHIKT VOOR

Ergonomisch hoofdkussen met 
2 verschillende nekrolhoogtes: 

11,5 - 8 cm

Zijslaper

Ergonomisch hoofdkussen met 
2 verschillende nekrolhoogtes: 

9 - 6 cm

Buikslaper

Traditioneel hoofdkussen met 
nekrolhoogte van 10 cm

Rug- en zijslaper

Ergonomisch hoofdkussen met 
2 verschillende nekrolhoogtes:

13 - 10 cm

Rug- en zijslaper

Afritsbare hoes in 
dubbeldoek, 90% polyester, 
19% viscose, 4% elasthaan.

Hoes wasbaar op 40°C. 
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Hoes wasbaar op 40°C.

Afritsbare hoes in 
dubbeldoek, 90% polyester, 
19% viscose, 4% elasthaan.

Hoes wasbaar op 40°C.

Afritsbare hoes in 
dubbeldoek, 90% polyester, 
19% viscose, 4% elasthaan.

Hoes wasbaar op 40°C.

SAMENSTELLING 
HOES

Ontdek het summum van slaapcomfort 
door onze GELTEX®-hoofdkussens te 

combineren met een GELTEX®-matras. 

Meer info in jouw verkooppunt, 
op beka.be of bekabedden.nl.

KIES HET JUISTE HOOFDKUSSEN.
Om de ideale oplossing te kunnen bieden voor iedere persoonlijke voorkeur, 
bestaat onze collectie uit 4 verschillende ergonomische modellen. Zo kies je 
steed het hoofdkussen dat het beste bij jou past.
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