Deens voor RUST.

“De gepoedercoate, aluminium FRED. bodem
wordt gedragen door 4 elegante pootjes.
De benen lichtjes gespreid.
Alsof ze een statement willen maken
in de ruimte...”
Slapen doe je best met FRED.
FRED is modern, strak en elegant.
Stevig gebouwd ook.
En indrukwekkend innovatief!
Met FRED. haal je dan ook je beste slaapkameraad in huis.
Een extreem ergonomische, stand-alone lattenbodem,
ontwikkeld met de allernieuwste technologieën.
Afgewerkt voor een jarenlange night shift.
Made in Belgium

Zwevend hoofdbord
in het stofje van uw keuze

Zie ‘m staan...
De 7 comfortzone lattenbodem, met strak
gespannen snaren, werd harmonieus
gestemd voor de meest dromerige
symfonieën.

Flexibele latten met carbon look
voor een optimale ondersteuning

De gepoedercoate, aluminium bodem,
van net geen 10cm hoog, wordt gedragen
door 4 elegante, betrouwbare pootjes. De
benen lichtjes gespreid. Alsof ze soleren in
het ritmische geheel.
Het no-nonsense, zwevende hoodbord
vormt de basslijn van deze nocturne. Het
is verkrijgbaar in verschillende stofjes. Zo
bepaal je zelf de uiteindelijke klankkleur
van de compositie.

Lightweight
gepoedercoat
alu frame

24 cm

FRED. draagt zorg voor jou.
Het innovatieve van FRED. zit ‘m vooral in zijn
functionaliteit.
FRED. vangt de neerwaartse druk op en
stuurt deze terug via de omliggende latten.
Een unieke wisselwerking waarmee FRED.
perfect anticipeert op de vorm en het
gewicht van jouw lichaam.
De 7 comfortzones zorgen ervoor dat de
druk beter opgevangen wordt waar nodig
en voorzien meer flexibiliteit in de zones
met minder druk, waardoor deze beter ten
dienste staan van de omliggende houders.
Ook wel goed om weten; FRED. slaagde met
glans in een onafhankelijke test* voor een
gebruik van >10.000 keer.
Da ’s jarenlang nachtplezier!

(*) Test WOOD RVPKH 180665 (september 2018)

45 latten in carbon
look voor maximale
ﬂexibiliteit
Slider met 15 interactieve
3-latten houders

Indrukwekkend innovatief!
Het interactieve slaapsysteem van de FRED. lattenbodem met 7 comfortzones is een garantie om jou, met de ogen dicht, het beste bed te bieden
waar je ooit op geslapen hebt.

Onafhankelijk roteren van de houders.
De zelfstandig roterende houders, met
telkens 3 latten, volgen de curves van jouw
lichaam door zich de roteren rond het
centrale punt.

1

2

hoof-nek
schouders

3

3

onderrug
lende

Interactieve drukverdeling tussen de
houders.

Horizontale bewegingen van de
houders.

Wanneer een houder wordt ingedrukt
door gewicht van bovenaf, wordt deze
opgevangen door de flexibele finishers
onderaan het systeem. Deze bieden
de nodige tegendruk voor een goede
ondersteuning. Daarnaast zorgen de
verbindingselementen tussen de houders
ervoor dat de druk wordt verspreid over
de omliggende houders, met een egalere
drukverdeling tot gevolg.

Doordat de houders zich ook horizontaal
kunnen bewegen bij druk van omliggende
houders, gaan deze zich, bij grotere
bovendruk, iets dichter bij hun buur gaan
bewegen, waardoor ze gezamenlijk meer
tegengewicht kunnen bieden.
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Het resultaat is een complex, maar
logisch systeem van rotaties en op-, neeren zijwaartse bewegingen, waardoor
de bodem zich perfect aanpast aan het
gewicht én de vorm van het lichaam.
Kortom; Een volautomatische
personalisering van het comfort van uw
bed.

“De 7 comfortzone FRED. lattenbodem,
met strak gespannen snaren, werd
harmonieus gestemd voor de meest
dromerige nocturnes.”
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Materiaal:
Frame: Lightweight aluminium, gepoederlakt
Houders: 15 houders in hoogwaardig kunststof
Latten: 45 flexibele latten in carbonlook
Afmetingen:
Eénpersoons, incl. set van 4 pootjes, BxH
80 x 200 cm

90 x 200 cm

100 x 200 cm

80 x 210 cm

90 x 210 cm

100 x 210 cm

Tweepersoons, incl. set van 4 pootjes, connector en koppelpoot, BxH
160 x 200 cm

180 x 200 cm

200 x 200 cm

160 x 210 cm

180 x 210 cm

200 x 210 cm

Totale hoogte excl. hoofdbord: 34 cm
Totale hoogte incl. hoofdbord: 95 cm
Breedte hoofdbord: breedte bed + 30 cm

FRED. cares.
FRED. is recycleerbaar.

Stijlvolle connector

De FRED. bodem is op zijn
best in combinatie met een
REVOR Anatomic matras.

(Deens voor ‘RUST’)

FRED. is een product van REVOR BEDDING, Belgisch fabrikant van matrassen en bedbodems met als
filosofie het duurzaam inzetten op een beter slaapcomfort en een gezondere ergonomie
voor iedereen. #slaapdoetleven

Slaap doet leven

www.revor.be
REVOR BEDDING is member of REVORGROUP.

