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Jouw slaapcomfort
voor nu én later
Circulair slapen:
jouw aanpasbaar, persoonlijk comfort
jaar na jaar.

Jouw slaapcomfort
voor nu én later
Circulair slapen: jouw aanpasbaar,
persoonlijk comfort jaar na jaar.
Wanneer situaties veranderen, verandert vel_you met jou mee. Pas op elk moment
eenvoudig jouw matras aan wanneer jouw behoeftes wijzigen. Door zijn modulaire
opbouw kan dit in een handomdraai! Hierdoor verlengen we de levensduur van je matras
aanzienlijk! Ervaar jaar na jaar superieur, persoonlijk slaapcomfort. Zo droom je elke nacht
weg in jouw ideale bed en bespaar je heel wat geld tijdens deze levensduur. Je dag startte
nog nooit zo goed!

Superieur comfort
jaar na jaar.
Een nieuwe matras kopen is een belangrijke aankoop
voor jaren. Met vel_you verleng je echter de levensduur
van je matras aanzienlijk door het uitwisselen van
onderdelen. Hierdoor geniet je van een constant
comfortniveau én spaar je heel wat budget uit. Onze
duurzame assemblage methode maakt het mogelijk om
je matras ten allen tijde aan te passen en te upgraden.
De hardheid van je matras? Een andere comfortlaag?
Zo geniet je steeds van superieur slaapcomfort dat
vriendelijk is voor je portemonnee. Jaar na jaar.

Geniet van onze
60 dagen comfortgarantie.
Een onderdeel wisselen? Geen probleem! Je kan je
matras gratis aanpassen tot 60 dagen na aankoop.
Daarna kan je blijven rekenen op onze voortdurende
service om je matras naar wens te houden.

Circulair slapen
creëert waarde voor jou.
Jaarlijks belanden in ons land meer dan 1 miljoen
matrassen op de afvalberg. Je leest het goed! Meer
dan 1 miljoen! Traditionele matrassen kunnen niet
gerecycleerd worden. Hoog tijd om daar iets aan te
doen! Ontdek onze vel_you matras: alle materialen zijn
herbruikbaar, duurzaam en recycleerbaar. Zelfs aan het
einde van de levensduur van deze matras, heeft elke
component nog steeds waarde en kan het herbestemd
worden.

Waarom

?

Superieur comfort
Een leven zonder slaapproblemen? Een droom? Nee hoor, met vel_you wordt
dit werkelijkheid! Geen compromissen over comfort en gezondheid (of die
van onze planeet). Door het gebruik van hoogwaardige materialen en onze
gepatenteerde technologieën, garanderen we superieur slaapcomfort.

Modulaire slaaptechnologie
Produceren zonder lijm maakt onze producten modulair en ecologisch. Door
lijmen te bannen uit onze matrassen, optimaliseren we de recycleerbaarheid.
In combinatie met onze gepatenteerde PoQQet-veertechnologie, waarbij
spiraalveren in geperforeerde zakjes onderling verbonden worden zonder
enig gebruik van lijm, recycleren we met onze ogen dicht. Deze modulaire
opbouw maakt het mogelijk om je matras ten allen tijde aan te passen en te
upgraden. Zo verleng je niet enkel de levensduur van de matras, je geniet ook
van een constant comfortniveau.

Optimale ventilatie & hygiëne
Elke nacht verlies je ongeveer 350 ml vocht! Daarom is het belangrijk om te
slapen op een goed ventilerende matras die dit vocht systematisch afvoert.
Door de modulaire, lijmloze opbouw van de vel_you matras wordt er continue
frisse lucht aangevoerd. Dit zorgt voor een optimaal microklimaat en perfecte
hygiëne.

Duurzaam, zorgvuldig geselecteerde materialen
Om de kwaliteit te garanderen en onze ecologische voetafdruk te beperken,
gebruiken wij enkel duurzame, hoogstaande materialen die we zorgvuldig
geselecteerd hebben. Onze vel_you matras draagt zo bij aan een betere
gezondheid, van jou én de planeet.

Jouw slaapcoach
Ga bewust om met jouw nachtrust! Optioneel kan je onze ingebouwde
slaapsensor toevoegen aan je matras. Via onze mobiele app kan je je
slaapkwaliteit monitoren en verbeteren. Kijk naar je persoonlijk slaapgedrag,
deel inzichten en tips met onze leden via onze community.
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Onze
matrassen
AIR

voor optimale ventilatie én circulariteit
Kern:

–
–

–

100% pocketveren, 400 stuks/m², 18 cm hoog, 8 windingen, thermische binding
Beschikbaar in drie hardheden:
– Soft (S) comfort: 1,5 mm draaddikte
– Medium (M) comfort: 1,6 mm draaddikte
– Firm (F) comfort: 1,7 mm draaddikte
Comfortlaag: Slaapzijde: 50 mm 3D MESH aan bovenzijde voor optimale
ventilatie

Hoes:

–

Dubbeljersey, 28% gerecycleerd polyester/69% polyester/3% elasthaan, 420 g/m²
Beide zijden doorstikt op anti-allergisch polyestervlies, 400 g/m²
– Met 3D border, 100% polyester
– Afneembaar en wasbaar op max. 60°C
3D
60°
Afgewerkte hoogte: 23 cm
AIR
400/m²
Niet keerbaar
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BODY

voor superieur slaapcomfort
Kern:

–
–

–

100% pocketveren, 400 stuks/m², 18 cm hoog, 8 windingen, thermische binding
Beschikbaar in drie hardheden:
– Soft (S) comfort: 1,5 mm draaddikte
– Medium (M) comfort: 1,6 mm draaddikte
– Firm (F) comfort: 1,7 mm draaddikte
Comfortlaag: Slaapzijde: 50 mm Talalay natuurlatex voor comfort en conformiteit

Hoes:

–

Dubbeljersey, 28% gerecycleerd polyester/69% polyester/3% elasthaan, 420 g/m²
Beide zijden doorstikt op anti-allergisch polyestervlies, 400 g/m²
– Met 3D border, 100% polyester
– Afneembaar en wasbaar op max. 60°C
Afgewerkte hoogte: 23 cm
TALALAY
60°
LATEX
Niet keerbaar
400/m²
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Een circulaire manier van leven.
Vanwege onze circulaire en niet end-of-life visie, behandelen we onze producten anders. Tijdens hun levensduur
kunnen de bedden en matrassen worden geüpgraded en gemoduleerd zoveel als je wilt, terwijl de materialen
herbruikbaar, duurzaam en recycleerbaar blijven. Aan het einde van de levensduur blijft elk onderdeel waardevol
en kan het worden hergebruikt.

1. PES-textiel
Vezels of korrels voor nieuwe polyesterstoffen
2. LATEX
Gymmatten of tapijtvoeringen
3. PP
Granulaat voor nieuwe plastic producten,
zoals opbergdozen, bloempotten en gieters
4. LDPE
Korrels voor nieuwe verpakkingsfolies
5. METAAL
Producten van gerecycleerd staal

Inzameling

Onderhoud
Vervanging hoes
of comfortdelen

1.

Service
2.

Upgrade van
comfortdelen

Hergebruik
3./4.

Terugname, reiniging en
hergebruik van onderdelen

5.

Recycling

Een voordelige prijs in combinatie
met Icon, Sense of Omni collecties.
Als familiebedrijf zit het in ons DNA om zorg te dragen voor elkaar
én de maatschappij waarin we leven. Wij geloven dat duurzaam,
innovatief en kwalitatief slaapcomfort voor iedereen toegankelijk
moet zijn. Daarom geven we vel_you een prominente plaats binnen
onze Icon, Sense en Omni Moods. Upgrade jouw boxspring met de
vel_you Air of Body matras.

velda.net

