- HOOFDKUSSENS EEN BETERE NACHTRUST BEGINT BIJ HET BESTE HOOFDKUSSEN
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.
Een gezonde en comfortabele nachtrust houdt niet op bij de bodem en de matras.
Ook een goede ondersteuning van je hoofd en nek is van essentieel belang.
Reken op je Beka® hoofdkussen om hiervoor te zorgen.
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DE BESTE PLEK TER WERELD

- HOOFDKUSSENS -

KIES HET JUISTE HOOFDKUSSEN.
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.

NAAM

AFMETING

KERN

VORM

SAMENSTELLING
HOES

COMFORT PEARL

60 x 60 cm

Comforel® Suprême
100% polyesterbolletjes
Hoofdkussen wasbaar op 60°C

Traditioneel
hoofdkussen

Hoes 100% katoen
Medicott® behandeld:
voorkomt schimmelvorming

LATEX

60 x 40 cm

100% latex
van natuurlijke oorsprong

Traditioneel
hoofdkussen

Afritsbare hoes
in 100% katoen
hoes wasbaar op 60°C

In de Beka® collectie vind je vast het hoofdkussen dat past bij je slaapprofiel en
je persoonlijke voorkeur. Voor elk van onze kussens gebruiken we uitsluitend
kwalitatieve materialen. Een vulling van latex bijvoorbeeld, witte eendendons,
Sensus® of een hoogwaardig synthetisch materiaal. Je Beka® hoofdkussen
maakt je beste plek ter wereld helemaal compleet.

60 x 60 cm

COMFOREL® SUPREME
• 100% polyesterbolletjes: een unieke synthetische vezel met grote
luchtinhoud dat zorgt voor een aangename slaaphouding en goede
ondersteuning
• extra zacht en veerkrachtig
• antiallergisch
LATEX

COMFORT PLUME

60 x 60 cm

3-kamer donskussen
• vulling binnenkamer:
100% witte eendenveren
• vulling buitenkamers: mengeling
van witte eendendons en veren
(90% dons, 10% veren)
Hoofdkussen wasbaar op 60°C

Traditioneel
hoofdkussen

Hoes 100% katoen
Medicott® behandeld:
voorkomt schimmelvorming

ERGO LATEX

60 x 40 cm

100% latex
van natuurlijke oorsprong

Ergonomisch hoofdkussen met
2 verschillende nekrolhoogtes

Afritsbare hoes in
dubbeldoek: 90% polyester,
10% viscose
hoes wasbaar op 40°C

ERGO SENSUS®

60 x 40 cm

Sensus®

Ergonomisch hoofdkussen met
2 verschillende nekrolhoogtes

Afritsbare hoes in
dubbeldoek: 90% polyester,
10% viscose
hoes wasbaar op 40°C

• zacht aangenaam lichaamscontact
• van natuurlijke oorsprong
• veerkrachtig: neemt door zijn uitzonderlijke elasticiteit perfect de
vorm van het hoofd en de nek aan
• drukverlagend: de druk van je hoofd en nek wordt gelijkmatig
verdeeld over het kussenoppervlak
• hygiënisch, isolerend en thermoregulerend
• uitstekende ventilatie
WITTE EENDENDONS
• superzacht aangenaam lichaamscontact
• van natuurlijke oorsprong
• thermoregulerend: zorgt voor thermisch comfort in de winter en
een koel aanvoelen in de zomer
• ideale vochtopname
SENSUS®
• reageert op lichaamstemperatuur en gewicht
• past zich perfect aan de vorm van je hoofd en nek aan
• visco-elastische eigenschappen: neemt na belasting opnieuw zijn
oorspronkelijke vorm aan
• drukverlagend: de druk van je hoofd en nek wordt gelijkmatig
verdeeld over het kussenoppervlak

Ontdek het summum van slaapcomfort
door onze hoofdkussens te combineren
met een matras en boxspring van Beka.
Meer info in jouw verkooppunt,
op beka.be of bekabedden.nl

