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PoQQet matrassen

De gepatenteerde PoQQet veren zijn vernieuwend en bieden tal 
van voordelen:
PoQQet is een “intelligente” veer, dankzij de bijzonder lange 
draadlengte (>40cm draadlengte voor een veer van 18cm 
hoogte) en haar extra windingen (8 windingen tegenover 5 of 6 
bij een gewone pocketveer).  Op deze wijze genereert men een 
actieve en “progressieve” tegendruk.  Eerst bekomt men een 
zacht welkomsgevoel, daarna ontstaat een progressief stijgende 
tegendruk, naarmate de belasting op de veren toeneemt.
Bovendien is een uitzonderlijk lange levensduur en een 
permanente optimale elasticiteit gegarandeerd.

Om haar punt-elasticiteit te optimaliseren, heeft onze PoQQet 
matras 400 afzonderlijke veren per m2. Bovendien is door de 
metrische opbouw van de veer, de matras voorzien van 100% 
pockets, van de ene kant tot aan de andere kant van de matras.  De 
PoQQet matras is “ecofriendly” en bevat géén PU-schuimkader.  
Door deze opbouw is het comfort ook in de breedte en in de 
lengte van de matras overal gelijk.  Zelfs bij gebruik van twee 
afzonderlijke matrassen in plaats van een tweepersoons matras.

PoQQet past zich perfect aan, aan elke lichaamsvorm, gewicht of 
lengte.  Een zacht welkomsgevoel in de zones met lage belasting 
(hoofd, lage nek, benen), maar met een perfecte conformiteit 
aan alle lichaamsvormen.  De veer past zich pro-actief aan en 
ondersteunt zodoende ook de zwaardere delen (schouders, rug 
en bekken).

PoQQet veren zijn speciaal ontwikkeld en geproduceerd met een 
unieke, eco-vriendelijke productie techniek.
Alle veren zitten in afzonderlijke zakjes (pockets) dewelke eerst in 
groepjes van 4 op thermische zijn... de unieke “QUADCOIL”.  Deze 
quadcoils worden dan onderling opnieuw thermisch gebonden, 
zonder gebruik te maken van verlijming.  Een optimale spanning 
van de veren in de zakjes zorgt voor een uitstekende maatvastheid 
van de finale PoQQet matras kern.   Zo zijn “PU-schuimkader” of het 
gebruik van metalen kaders niet noodzakelijk voor de stabiliteit 
en vormvastheid van de matraskern.

In dit soort productieproces wordt er totaal géén lijm gebruikt. 
Zo spreken we van een ecologische en 100% recyclebare pocket 
matraskern. Dankzij de gepatenteerde gepre-perforeerde 
pocketkern, kan het hoogwaardig carbon staal perfect gescheiden 
worden van het textiel (polypropyleen), waarin de veren verpakt 
zitten. Op die manier is het recyclen van 2 uniforme mono-
materialen mogelijk.

Unique sleeping comfort from side to side
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PoQQet bedbodem

Het ideale slaapcomfort wordt onder meer ook bereikt door een 
perfecte ergonomische ondersteuning in de boxspring-bodem 
en dat voor zowel zij- als rugslapers.
VELDA PoQQet garandeert een fantastisch comfort door enerzijds 
haar 100% PoQQet veren matraskern en anderzijds de 100% 
pocket boxspring met 7 comfort zones.  Het gebruik van een 3D 
textiel doek bevordert en verzekert een optimale ventilatie van 
Uw bed.

PoQQet
Ergonomisch comfort met optimale ventilatie
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HOOFDBORDEN
Elk hoofdbord uit de PoQQet collectie is beschikbaar in verschillende stoffen en 
lederlooks in talrijke actuele kleuren.

Tweepersoons bedden:          Eenpersoons- en tweepersoonsbedden:

Playa Provence

Panama Primo

PlatoPegase

Poseidon

Recto Square

ArchFlexion

Delphi
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