Metropolitan

METROPOLITAN
luxury

Iedere dag …

altijd even trots op onze bedden

60

meer dan
naar ervaring en knowhow,
samengebracht in elk Velda Metropolitan bed

In 1954 starte dhr. Valère Veldeman met het maken van matrassen in een klein
productieatelier in het Belgisch Limburgse Hasselt. Meer dan 20 jaar geleden
nam zijn zoon Marc het roer over. Sindsdien zet hij, met evenveel toewijding
als zijn vader, de werkzaamheden verder. Hierbij wordt hij bijgestaan door een
gemotiveerde groep van ervaren en deskundige medewerkers.
Vandaag presenteren we Velda Metropolitan: vier modellen, beschikbaar in
vlakke of verstelbare uitvoering. Elk bed verenigt ervaren passie voor gezond
slapen… met oog voor vormgeving, maar vooral veel aandacht voor een
uitzonderlijk slaapcomfort.

Uw Velda Metropolitan bed zal u verwennen...
...daar zijn we zeker van!
Ademende, anti-allergische latex, drukverminderend traagschuim, het luxueuze comfort
van Cashmere… stuk voor stuk, materialen die zorgen voor een perfecte slaapomgeving.
Voeg daarbij de gegarandeerde frisheid van Aegis® en de natuurlijke vochtregulatie van
Aegis Premium® en u bent er zeker van dat zowel u, als uw Velda Metropolitan Bed, in
perfecte conditie blijven.
Het comfort is verzekerd door een 7-zone pocketverenkern, gebruikt in de matras en
in de bedbodem. Dit hoogwaardig samengesteld slaapsysteem zorgt voor een perfecte
ondersteuning van het lichaam.
De afwerking van de matras en de boxspring in mooie en kwaliteitsvolle stoffen, geeft het
geheel de uitstraling die het verdient!
De enige reden om niet onmiddellijk in slaap te vallen in een Velda Metropolitan Bed, is
het unieke E-functional® Systeem. Het mechanisme is verstelbaar in een oneindig aantal
slaap- en zitposities.
Uw elektrisch verstelbare boxspring is de symbiose van uw favoriete relaxzetel en uw
favoriete slaapsysteem.

Metropolitan

“De opbouw, noch het materiaalgebruik in uw Velda Metropolitan Bed is
zichtbaar… en moet dit ook niet zijn. Toch zijn we trots op de technologie:
het hart en ziel van uw bed.”
Topperhoezen
De hoezen van de toppers zijn afneembaar dankzij de vierzijdige ritssluiting. Voor een perfecte hygiëne zijn ze
wasbaar in de machine op 60°C. De 3 topmodellen hebben een Aegis® of Aegis Premium® afwerking voor
een permanente bescherming tegen bacteriën en huisstofmijt. De Aegis®- technologie is onschadelijk voor mens
én natuur. www.aegis-premium.com. De Excellence topper is daarenboven ook beschikbaar in een luxe-uitvoering
met een Cashmere hoes.
Toppers
De toppers voelen heerlijk zacht aan en leveren een ultiem slaapcomfort. Voor Velda Metropolitan selecteerden we
de beste materialen op het gebied van lichaamsondersteuning, hygiëne en duurzaamheid. De topperhoezen, uit
een elastische dubbel jersey, zorgen ervoor dat de comfortlaag zich in elke houding perfect aan de contouren van
uw lichaam aanpast. Alle vier de toppers bieden een comfort met een optimale ventilatie, zeer goede vochtregulatie
en hoge duurzaamheid… of u nu kiest voor de unieke zachtheid van de Talalay en Innergetic Latex®,
Climalatex of het unieke gevoel van het drukverminderende Visco traagschuim.
Matras
De pocketverenmatrassen, elk met hun specifieke comfortlagen, vormen het hart van het bed. De verschillende
uitvoeringen bieden voor iedere slaper een ondersteuning op maat. Elke Velda Metropolitan matras heeft een
7-zone pocketverenkern met een zachte schouderzone en een hardere zone voor een goede ondersteuning van de
onderrug.
De thermisch geharde veren zijn afzonderlijk verpakt in zakjes en verkrijgbaar in een Standard of een Firmer
uitvoering. Nieuw is dat Standard en Firmer nu ook kunnen worden gecombineerd in één matras. De
individuele ondersteuning van de afzonderlijke pocketveren wordt aan beide zijden versterkt door een comfortlaag
in verschillende soorten Latex of HR-schuim. De matrassen zijn voorzien van een antislip spiegel uit 3D
Aerotec® wat het glijden van de topper verhindert en een optimale ventilatie garandeert.
Excellence en Grande zijn bovendien voorzien van ventilatie kanalen in de schuimkader voor optimale hygiëne.
Bedbodem
De Velda Metropolitan box heeft een 7-zone 100% pocketverenkern met een dubbel metalen kader voor extra
stabiliteit. De veren reiken tot aan de zijkant van de bodem voor extra comfort en ventilatie. De verenkern wordt
bevestigd op een robuust houten frame. De bodem wordt, volledig naar uw eigen wens, bekleed. U kunt kiezen uit
een brede waaier decostoffen, elk in een reeks mooie kleuren. Net als de matras hebben de hoezen van de boxen
een 3D Aerotec® spiegel voorzien van antislipzone. De Velda Metropolitan boxen zijn beschikbaar in een
vlakke of verstelbare uitvoering.
De mogelijkheden voor het verstellen van de elektrische boxen, kent geen grenzen. Ze zijn immers uitgerust met
het exclusieve en gepatenteerde E-Functional® systeem van Velda. Bediening gebeurt met een draadloze
afstandsbediening. De voetbeugel, afgewerkt in dezelfde decostof als uw box, houdt de matras tijdens het verstellen
perfect op zijn plaats.

Kwaliteit en technologie…. daar waar het nodig is!

Droom zacht en gezond
Het is belangrijk dat uw nieuw bed elke nacht
opnieuw ‘zuiver en gezond’ blijft. Daarom heeft
Velda doorheen de tijd veel energie gestoken in
het actief zoeken naar nieuwe technologieën en
ontwikkelingen die de hygiëne bevorderen. Zo kunt
u er op vertrouwen dat uw Velda Metropolitan bed
elke nacht opnieuw voor een gezonde en zuivere
slaapomgeving zorgt.
Om te beginnen zijn de hoezen van de Velda
Metropolitan toppers afneembaar. U kunt ze zelf
gemakkelijk in de machine wassen op 60°C.
De toppers van de drie topmodellen uit de collectie
hebben daarenboven een Aegis® (antibacterieel)
of een Aegis Premium® (antibacterieel én
vochtregulerend) behandeling gekregen. Dankzij
Aegis® krijgen bacteriën en huisstofmijt geen
kans… en dat voor de volledige levensduur van de
topper.
Voor een optimale warmteregulatie is het dan
weer belangrijk dat vocht snel wordt afgevoerd.
Een lichaam geeft warmte immers sneller af in een
vochtige omgeving. Aegis Premium® voorkomt de
opeenstapeling van vocht in uw matras. Microorganismen, die zich thuis voelen in een vochtige
omgeving, krijgen op die manier geen kans.
Ultiem comfort voor een gezonde en hygiënische
nachtrust.

Aegis Premium

®

fris en hygiënisch slapen
vele jaren lang

E-Functional
Verstelbaar Comfort

• Beschikbaar voor alle Velda Metropolitan modellen
• Gepatenteerd E-Functional® mechanisme
• 4-delig verstelbare box met pocketveren
• Draadloze handbediening
De verstelbare bedbodems van Velda Metropolitan zijn uitgerust met het unieke E-Functional®
mechanisme. Het rug- en voetgedeelte worden afzonderlijk versteld door 2, 3 of 4 onafhankelijke
motoren. Zo kan het bed traploos in de door u persoonlijk gewenste positie gebracht worden.
Dit is op zich niet zo speciaal. Opmerkelijk is wel dat het volledige bed naar voor en achter kan
kantelen mét behoud van die ‘favoriete houding’. Het bed scharniert rond één enkel draaipunt
waardoor je het gevoel hebt in een heerlijke relaxzetel te zitten.
Het revolutionele scharnierpunt zorgt tevens voor een perfecte ergonomische
lichaamsondersteuning in verstelde positie. Elk lichaamsdeel wordt maximaal ondersteund en u
zult niet de neiging hebben om ‘naar beneden te zakken’.
Alle E-Functional® bedden worden standaard geleverd met een draadloze handbediening. De
radiofrequente signalen zorgen voor een directe respons van uw Velda Metropolitan bed op de
commando’s die u geeft.
Velda Metropolitan denkt ook aan uw praktisch comfort! Alle bewegende onderdelen zijn 25cm
naar binnen geplaatst en kabels kunnen bevestigd worden aan het bedframe. Dit maakt het heel
gemakkelijk om onder uw bed te poetsen en ook hier voor een hygiënische slaapomgeving te
zorgen.

E-Functional
e

Excellence
Luxe in stijl

• Talalay Latex
• 7-zone Triopocketveren
• Aegis Premium® of Cashmere
De Excellence topper heeft een 5cm- hoge kern uit Talalay Latex. U kunt kiezen uit een
topperhoes uit Cashmere of Aegis Premium®. Deze topper werkt perfect samen met de
Excellence decomatras. Het lichaam kan optimaal ‘wegzinken’ in de Latex. Op die manier wordt
het hoogst mogelijke niveau van comfort bereikt. Daarenboven zorgt Talalay voor een duurzame
ondersteuning en zeer goede ventilatie dankzij de luchtkanalen. De 2 soorten hoezen van deze
topper zijn afneembaar dankzij de vierzijdige rits. De Aegis Premium®-uitvoering is bovendien
machinewasbaar op 60°C.
De Excellence matras heeft een triopocket verenkern met 7 zones. De zones in de matras zijn
afgestemd op de zones van de Velda Metropolitan boxen wat resulteert in een buitengewone
ondersteuning. Hierdoor is het comfort over de hele oppervlakte van de matras verzekerd en is
er bovendien een perfecte zijdelingse ventilatie tot in het hart van uw matras.
De Excellence matraskern dekken we aan beide zijden af met een comfortlaag van 3,5cm uit
Talalay Latex. De horizontaal en verticaal symmetrische opbouw maakt het mogelijk om de matras
in alle richtingen om te keren. De Talalay afdeklaag werkt perfect samen met de pocketverenkern
en geeft een ‘excellent’ comfort in combinatie met de Talalay topper.
We werken uw Excellence matras af met een hoes in dezelfde decostof als uw box. De spiegel
in 3D Aerotec® garandeert ook langs boven en onder, een perfecte ventilatie. Dankzij de
antislipzones blijven uw matras en topper ten allen tijde mooi op zijn plaats.

Grande
• Innergetic® Latex
• 7-zone High Touch pocketveren
• Aegis Premium®

De Grande topper heeft een 5cm- hoge kern uit Innergetic® Latex en is voorzien van een Aegis
Premium® topperhoes. Deze topper werkt perfect samen met de Grande decomatras. Doordat
het lichaam optimaal kan ‘wegzinken’ in de Latex wordt het hoogst mogelijke niveau van comfort
en ondersteuning bereikt. De hoes van deze topper is afneembaar dankzij de vierzijdige rits en is
machinewasbaar op 60°C.
De Grande matras heeft een High Touch pocketverenkern met 7 zones. De zones in de matras
zijn afgestemd op de zones van de Velda Metropolitan boxen wat resulteert in een buitengewone
ondersteuning. Hierdoor is het comfort over de hele oppervlakte van de matras verzekerd en is
er bovendien een perfecte zijdelingse ventilatie tot in het hart van uw matras.
De Grande matraskern dekken we aan beide zijden af met een comfortlaag van 2,5cm uit
Innergetic® Latex. De horizontaal en verticaal symmetrische opbouw maakt het mogelijk om de
matras in alle richtingen om te keren. De Innergetic® Latex afdeklaag werkt perfect samen met
de pocketverenkern en geeft een zeer goed comfort in combinatie met de topper uit Innergetic®
Latex.
We werken uw Grande matras af met een hoes in dezelfde decostof als uw box. De spiegel in 3D
Aerotec® garandeert ook langs boven en onder, een perfecte ventilatie. Dankzij de antislipzones
blijven uw matras en topper ten allen tijde mooi op zijn plaats.

Palais
• Climalatex
• 7-zone Interactive pocketveren
• Aegis®

De Palais topper heeft een 5cm- hoge kern uit Climalatex en is voorzien van een Aegis®
topperhoes. Deze topper werkt perfect samen met de Palais decomatras. Doordat het lichaam
kan ‘wegzinken’ in de Latex wordt een hoog niveau van comfort bereikt. De hoes van deze
topper is afneembaar dankzij de vierzijdige rits en is machinewasbaar op 60°C.
De Palais matras heeft een interactieve pocketverenkern met 7 zones. De zones in de matras
zijn afgestemd op de zones van de Velda Metropolitan boxen wat resulteert in een buitengewone
ondersteuning. Rond de pocketverenkern is een rand voorzien van hoogwaardig HR-schuim
(high resilience). Hierdoor is het comfort over de hele oppervlakte van de matras verzekerd.
De Palais matraskern dekken we aan beide zijden af met een comfortlaag van 2,5cm uit
Climalatex. De horizontaal en verticaal symmetrische opbouw maakt het mogelijk om de matras in
alle richtingen om te keren. De Climalatex afdeklaag werkt perfect samen met de pocketverenkern
en geeft een zeer goed comfort in combinatie met de Palais topper uit Climalatex.
We werken uw Palais matras af met een hoes in dezelfde decostof als uw box. De spiegel in 3D
Aerotec® garandeert ook langs boven en onder, een perfecte ventilatie. Dankzij de antislipzones
blijven uw matras en topper ten allen tijde mooi op zijn plaats.

Superior
• Visco traagschuim
• 7-zone Interactive pocketveren

De Superior topper heeft een 5cm- hoge kern uit Visco traagschuim en is voorzien van een
elastische Jersey hoes. Deze topper werkt perfect samen met de Superior decomatras. Doordat
het lichaam kan ‘wegzinken’ in de Visco Latex wordt een hoog niveau van comfort bereikt. Visco®
traagschuim is uniek doordat het drukpunten perfect weet op te vangen. De hoes van deze
topper is afneembaar dankzij de vierzijdige rits en is machinewasbaar op 60°C.
De Superior matras heeft een interactieve pocketverenkern met 7 zones. De zones in de matras
zijn afgestemd op de zones van de Velda Metropolitan boxen wat resulteert in een buitengewone
ondersteuning. Rond de pocketverenkern is een rand voorzien van hoogwaardig HR-schuim
(high resilience). Hierdoor is het comfort over de hele oppervlakte van de matras verzekerd.
De Superior matraskern dekken we aan beide zijden af met een comfortlaag van 2,5cm uit
HR- schuim. De horizontaal en verticaal symmetrische opbouw maakt het mogelijk om de
matras in alle richtingen om te keren. De afdeklaag in HR-schuim werkt perfect samen met de
pocketverenkern en geeft een zeer goed comfort in combinatie met de Superior topper uit Visco
Latex.
We werken uw Superior matras af met een hoes in dezelfde decostof als uw box. De spiegel in 3D
Aerotec® garandeert ook langs boven en onder, een perfecte ventilatie. Dankzij de antislipzones
blijven uw matras en topper ten allen tijde mooi op zijn plaats.

Accessoires

Hamilton
d12xh127cm

Manhattan
d10xh127cm

Toronto
d12xh117cm

Canberra
d12xh112cm

Potensets
Corner

Optic

Atlas alu

Atlas black

Atlas oak

Topaz

Float

Signum*

*Enkel mogelijk voor elektrisch verstelbare boxen.

Nachtkastje
Maak uw Velda Metropolitan combinatie compleet met bijpassende nachtkastjes. Dankzij
de drie lades en de ingebouwde kabel doorvoer, helpt dit handige meubeltje u ongetwijfeld
om uw spullen handig en tegelijk netjes op te bergen. Ze zijn verkrijgbaar in drie hout
kleuren: eik, wengé en zwart en kunnen worden gecombineerd met alle Velda Metropolitan
potensets. De nachtkastjes worden vakkundig gestoffeerd in de decostof van uw keuze,
zodat ze een mooi geheel vormen met uw Velda Metropolitan slaapsysteem.

Hoofdborden
U kunt kiezen uit een selectie van prachtige hoofdborden. Het vakmanschap waarmee ze gemaakt worden, garandeert een
afwerking die aan de hoge eisen van Velda Metropolitan voldoet. De hoofdborden zijn aan voor- én achterzijde afgewerkt in de
decostof van uw keuze en worden met geleiders stevig vastgezet op de boxen.

Baltimore
d12xh127cm

Bristol
d12xh112cm

Colombus
d23xh100cm

Latex kussen
Latex kussens worden geproduceerd volgens het klassieke
vulkanisatie-procédé. Hierbij wordt een mix van natuurlijke
en synthetische latex, na vermenging met lucht, in een stalen
vorm gegoten. Dit mengsel wordt verwarmd tot 80°C voor
vulkanisatie van het latex-mengsel tot een vormvaste latex
kussenkern.
Geperforeerde monoblok kern, optimaal ventilerend
Velda Latex kussens worden als ééndelig blok in hun totale
hoogte gefabriceerd. De kernen zijn anti-allergisch en
bacteriewerend; met perforaties voor een optimale ventilatie en
perfecte vochtregulatie.
Soepel, duurzaam en blijvend elastisch
Latex kussens passen zich uitstekend aan iedere beweging van
het hoofd aan en bieden steeds de goede ondersteuning. Ze
hebben een blijvende elasticiteit met een hoge levensduur.

Classic
55x55cm

Comfort
60x40cm

Luxus
80x40cm

Classic
70x60cm

Luxus
70x50cm

Ergo
60x40cm

Velda Metropolitan accessoires - voor de slaapkamer van uw dromen

Metropolitan

Topper

Excellence

Grande

5cm TALALAY LATEX

5 cm Innergetic® Latex

Aegis Premium® of Cashmere hoes

Aegis Premium® hoes

Afritsbaar en machinewasbaar (Aegis Premium®)

Afritsbaar en machinewasbaar

Doorstikte 3D Aerotec border
®

Matras

Boxspring

7-zone Triopocket verenkern

7-zone High Touch pocketverenkern

Verenkern 15cm hoog

Verenkern 15cm hoog

2 afdeklagen van 35mm Talalay Latex

2 afdeklagen van 25mm Innergetic® Latex

Ventilerende-HR-omranding

Ventilerende-HR-omranding

Decostof met 2 spiegels uit 3D Aerotec®

Decostof met 2 spiegels uit 3D Aerotec®

Comfort: Standard of Firmer

Comfort: Standard of Firmer

Totale hoogte 23cm

Totale hoogte 21cm

7-zone Interactive pocketverenkern

7-zone Interactive pocketverenkern

Veren over de volledige oppervlakte

Veren over de volledige oppervlakte
Afdeklaag van 20mm HR-schuim

Afdeklaag van 20mm HR-schuim
Decostof met spiegel uit 3D Aerotec

Verstelbaar

®

Decostof met spiegel uit 3D Aerotec®

Alle poten mogelijk

Alle poten mogelijk

Optie bedrok

Optie: bedrok

motoren, draadloze handbediening

motoren, draadloze handbediening

Beschikbare maten:
90x200/210/220 - 100x200/210/220 - 140x200/210/220 - 160x200/210/220 - 180x200/210/220 - 200x200/210/220
Elk bed is beschikbaar in alle Velda Metropolitan decostoffen.

Palais

Superior

5cm Climalatex

5cm Visco traagschuim

Aegis hoes

Standaard hoes

Afritsbaar en machinewasbaar

Afritsbaar en machinewasbaar

7-zone Interactive pocketverenkern

7-zone Interactive pocketverenkern

Verenkern 12,5cm hoog

Verenkern 12,5cm hoog

2 afdeklagen van 25mm Climalatex

2 afdeklagen van 25mm HR LatexHR-omranding

HR-omranding

Decostof met 2 spiegels uit 3D Aerotec®

Decostof met 2 spiegels uit 3D Aerotec®

Comfort: Standard of Firmer

Comfort: Standard of Firmer

Totale hoogte 19cm

®

Totale hoogte 19cm

7-zone Interactive pocketverenkern

7-zone Interactive pocketverenkern

Veren over de volledige oppervlakte

Veren over de volledige oppervlakte Afdeklaag van 20mm
HR-schuim

Afdeklaag van 20mm HR-schuim
Decostof met spiegel uit 3D Aerotec

®

Decostof met spiegel uit 3D Aerotec®

Alle poten mogelijk

Alle poten mogelijk

Optie: bedrok

Optie: bedrok

motoren, draadloze handbediening

motoren, draadloze handbediening
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