Rise&
Shine
Ontdek Acro bedding 2020 - 2021

de ochtendstond heeft

in de mond

durf dromen
Al meer dan 25 jaar dromen wij ervan om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van
de perfecte nachtrust.
Hiervoor hebben we, door de jaren heen, specifieke expertise ontwikkeld die
gebaseerd is op vakmanschap, kwaliteit en maatwerk.
Ontdek in deze brochure de troeven en kwaliteitskenmerken van onze unieke
productlijnen van boxsprings en matrassen die er stuk voor stuk voor zullen zorgen dat u
steeds weer ‘rise & shine’ voor de dag komt.
Onze permanente kwaliteitszorg en de zoektocht naar de beste materialen in
combinatie met de nieuwste slaapinnovaties zorgen steeds voor meesterlijk Belgisch
vakmanschap.
Zaakvoerster Acro bedding

Wij geloven rotsvast dat luisteren naar de noden en wensen van de klant het
slaapcomfort tot in de perfectie kan benaderen. Daarom vinden we het belangrijk om te
investeren in handwerk en maatwerk met aanpassingsmogelijkheden die bijna oneindig
zijn.
Vakmensen in onze eigen ateliers begeleiden het productieproces van A tot Z.
Zo houden we een vinger aan de pols en garanderen we de hoogste
kwaliteitsstandaard.
Alle verdelers van Acro bedding kunnen steeds op onze gedrevenheid en deskundig
advies rekenen om het beste en soms zelfs het onmogelijke waar te maken.
Om het met de woorden van Walt Disney te zeggen: ‘If you can dream it, you can do it.’
Dat is waar iedereen bij Acro bedding elke dag voor gaat.
Dat is onze ‘way of life’.

4
6
8
10
12
14
16
20
21
22

goeiemorgen: de Acro way of life
nimbus low 12cm
stratus mid 18cm
cumulus high 22cm
cirrus ultra high 28cm
waarom Acro bedding
handmade in Belgium
wat kan Acro bedding voor u betekenen
een private label
aureon 100% natuurlijk
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goeiem

4

morgen
“de Acro
way of life”

Een nieuwe dag.
Wat is er mooier dan, elke dag opnieuw, uitgerust en vol
energie te starten aan de schoonheid van uw dromen.
Gemiddeld spenderen we één derde van ons leven in bed.
We gebruiken die tijd om ons kostbare lichaam zowel fysiek
als mentaal tot rust te brengen. Je goed voelen begint bij
een gezonde geest in een gezond lichaam.
Wegdromen tot boven de wolken om dan ‘rise & shine’ een
nieuwe dag toe te lachen. Dat is wat Acro bedding voor u
wil betekenen.
Daarom gebruiken we de beste materialen en natuurlijke
texturen, steeds geïnspireerd op het beste wat natuur en
techniek ons te bieden hebben.
Onze designers werken met passie aan nieuwe innovaties in
boxsprings en matrassen. We zetten dit om in kwaliteitsvol
slaapcomfort, met liefde gemaakt in onze eigen ateliers.
Belgisch vakmanschap op maat, met de grootste zorg en
kunde voor u gemaakt. Daar werken we graag elke dag
opnieuw aan. Wij willen u die zachte thuishaven bieden
waar rust en geluk samenkomen. Zo kan u steeds vol
energie een nieuwe dag aanvatten.
Dat is onze passie, dat is waar wij bij Acro bedding fris voor
opstaan en steeds voor gaan.
Onze way of life, your way of life … de Acro way of life.
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nimbus
low 12cm

Nimbus
Met 12cm boxhoogte de laagste box in ons gamma
met standaard een pocketverenmatras met 5 zones.
Ideaal te combineren met lagere hoofdborden en
hogere poten voor een Scandinavische uitstraling.
Adviesverkoopprijs vanaf € 2.300,6

Nimbus, een instapper met klasse.
Populair bij de iets
jongere doelgroep

Slanke, elegante
designbedden

Tip: matras met een
contrastborder

De laagste box uit het Acro bedding gamma en meteen
ook de hipste. Ga voor de Scandinavische uitstraling met
de subtiele, hoge houten poten en kies voor de luchtigere,
kleurrijke hopsack stoffen.
Lagere, dunnere hoofdborden passen beter bij dit geheel.
Een subtiel afgerond hoofdbord in contrasterende stof kan
deze box naar een hoger niveau tillen.

Trendkleuren 2020
Stofgroep 1
Acro bedding besteedt veel aandacht aan de laatste trends en past haar gamma elk seizoen aan volgens de nieuwste seizoenskleuren.
7

stratus

mid 18cm

Stratus
Met 18cm boxhoogte de makkelijkste box uit de
Acro bedding collectie. Perfect in combinatie met
een 5-zone pocketverenmatras met dikkere
afdeklaag. Leent zich perfect voor de meeste
hoofdborden uit de collectie en met een optionele
meegestoffeerde matras is dit een luxueuze topbox.
Adviesverkoopprijs vanaf € 2.700,8

Stratus, in elke slaapkamer thuis.
Populair bij alle
doelgroepen

Meest gekozen met
een recht of selene
hoofdbord

Tip: contrastbies
zonder meerkost

De Stratus box van 18cm is een mooie, strakke box die zich
met zijn elegante eenvoud een plaats durft te bemachtigen
in elke slaapkamer.
In combinatie met een kortere poot van 12cm en een
pocketverenmatras vormt de Stratus het ideale bed. Deze
universele uitblinker wordt het meest gekozen met een recht
of selene hoofdbord voor een luxueuzere uitstraling.

Ook de optionele
topper is een aanrader

Trendkleuren 2020
Stofgroep 2 (leders)
In de door Acro bedding zorgvuldig samengestelde stofgroepen vindt u naast stoffen en leders ook velours en speciale patronen.
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cumulus
high 22cm

Cumulus
Met 22cm boxhoogte één van de hogere boxen in
het gamma. Een perfecte instaphoogte en een box
met een comfortabel en stabiel slaapcomfort.
Met de deluxe 7-zone pocketverenmatras slaapt u
op wolkjes. Waar droomt u nog van?
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Adviesverkoopprijs vanaf € 2.800,-

Cumulus, de skyline van dromenland.
De comfortbox
bij uitstek

Perfect in een
speciale uitvoering

Tip: laat de matras
meestofferen

De Cumulus box van 22cm is nog steeds de meest populaire
box. Dé comfortbox bij uitstek. Hij combineert een perfecte
instaphoogte en een luxe 7-zone pocketverenmatras: slapen
wordt hier echt genieten. Daarenboven matcht hij perfect
met zowat alle hoofdborden en garandeert hij steeds een
mooi geheel.
De combinatie met de meegestoffeerde matras en een
topper is zeer geliefd en zorgt voor een cosy en dromerig
slaapcomfort.

Trendkleuren 2020
Stofgroep 3
In de derde stofgroep zitten speciale en hoogwaardige stoffen, leders en velours,
vaak in combinatie met gecapitonneerde en specialere hoofdborden.
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Cirrus, de absolute top.
High-end box
die de aandacht
trekt

Comfort betekent
ook makkelijk in- en
uitstappen

Tip: de elektrische
uitvoering voor
ultiem slaapcomfort

De Cirrus box van 28cm is het summum van slaapbeleving.
Deze hoogkwalitatieve boxspring met pocketvering in de
box geeft u een nog soepeler gevoel. Kiest u hier voor een
elektrisch verstelbare uitvoering,dan voelt u zich de koning
te rijk.
De Cirrus box vraagt om een hoger hoofdbord als uitgesproken
accent. Deze luxueuze combinatie wordt de eyecatcher van
uw slaapkamer.

Trendkleuren 2020
Stofgroep 4
Acro bedding besteedt veel aandacht aan de laatste trends en past haar gamma elk seizoen aan volgens de nieuwste seizoenskleuren.
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cirrus

ultra high 28cm

Cirrus
Met zijn 28cm scheert deze box hoge toppen en
vormt hij de ultieme combinatie tussen design en
comfort. En dat kan u best letterlijk nemen:
met zijn soft-touch pocketverenmatras is hij een
droom op gebied van slaapcomfort.
Adviesverkoopprijs vanaf € 2.900,13

waarom

199

handgemaakt
in België

sinds

ervaren&
met geschoolde

die

Boxsprings
Wie anders dan dé
matrassenmaker
kan voor u de
juiste boxspring
vervaardigen.
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echt maatw

Matrassen
25 jaar innoveren en
specialiseren met
vakmanschap én de
beste materialen,
levert garantie voor
kwaliteit.

Handgemaakt
‘Handmade in
Belgium’ is een label
waar we trots op zijn.
Elke dag opnieuw
steken we passie
en expertise in ons
werk.

Echt maatwerk
Elke boxspring is
voor ons een uniek
meubelstuk. Op
vraag van de klant
werken we op maat,
tot op de millimeter.

95
in

Oudsbergen

werk leveren tot op

Oog voor detail
Onze specialisten
voeren permanente
kwaliteitscontroles
uit in onze ateliers.
Details zijn voor ons
hoofdzaken.

Service
Luisteren naar de
specifieke wensen
van onze klanten en
verdelers is voor ons
een erezaak.

de

millimeter

Levertermijn
Door onze uitstekende
relatie met leveranciers
en volledige productie
in eigen atelier
kunnen we een
vlotte levertermijn
garanderen.

Personalisatie
Zowel een eigen
label, etiket of zelfs
meer is mogelijk met
onze boxsprings en
matrassen. Vraag
zeker naar meer info.
15
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handgemaakt
in België

De creatie van uw perfecte boxspring is een samenspel van
kennis, vakmanschap en technologie. We nemen u even mee in
de specifieke fases die we bij Acro bedding doorlopen, van veer
tot matraskern, om tot uw ultiem slaapcomfort te komen.

DE MATRAS
Het lijkt wel een dooddoener, maar de basis van
een goede nachtrust ligt bij een goede matras. Die
bepaalt hoe u slaapt: hard of zacht, comfortabel of
niet, of uw bed voldoende ademt …

wijze bewerkt zodat het krult en textuur krijgt en zo
zorgt voor elasticiteit en veerkracht.
Om deze hele matraskern zacht te omarmen, kiezen
we voor koudschuim of talalay latex, op maat gesneden. Deze twee materialen zorgen elk voor een
aangenaam en zacht slaapcomfort en dragen bij tot
een goede ventilatie en vochtregulatie.

Hard of zacht: veren zijn de kern

Stof en vulling

Het gewenste slaapcomfort wordt bepaald door hoe
hard of zacht een matras aanvoelt en hoe goed uw
lichaam wordt ondersteund.
Er zijn drie elementen in uw matras aanwezig die
hiervoor zorgen: de veren, een drukverdeler en een
bijzondere afdeklaag. Door deze drie apart en op
maat aan te passen, maken we matrassen die uniek
zijn in hun gamma.

Nu kunnen we beginnen met het samenbrengen van
de ‘vulling’, de ‘onderdoek’ en de juiste ‘buitenstof’
om de matras vorm te geven.
Elke matras kan zijn eigen stof hebben met specifieke
kenmerken. Als de klant het wenst, kunnen we ook
eigen motief geven aan het matrasstof; van een leuk
lijnenspel tot ingewikkelde patronen, vormen en
logo’s.

De veren die we gebruiken zijn van staaldraad. Hoe
dikker de draad, hoe steviger en hoe meer tegendruk uw lichaam krijgt. We werken hoofdzakelijk met
pocketveren. Elke veer wordt hier apart in een hoesje verpakt en reageert individueel op de druk die ze
van bovenuit aanvoelt. Zo gebruiken we, in de zones
die iets meer moeten inzakken om uw lichaam mooi
recht te laten liggen, veren met dunnere staaldraad.
Denk maar aan de schouderzones of de zone van de
heupen. We kunnen in uw matras vijf of zeven van
deze zones inbouwen, afhankelijk van uw lichaamsbouw en persoonlijke wensen.

De combinatie van het stof, de vulling en de onderdoek rolt als ‘lappen’ uit onze stikmachine. Ze
worden op maat gesneden en op kleine foutjes
gecontroleerd.
De matrasranden worden vervolgens op de juiste
breedte gestikt, in hetzelfde of contrasterende stof
als de matras. Een deel van de lappen gaat naar de
stikafdeling voor de confectie van de matrashoezen.
De rest gaat naar onze ‘tape-afdeling’.

Druk verdelen en zacht omarmen
Eens de zones bepaald zijn en de veren op hun
plaats zitten, plaatsen we hierover een specifieke
drukverdeler. Deze heeft een hoge puntelasticiteit
die ervoor zorgt dat het lichaamsgewicht nog beter
zal verdeeld en ondersteund worden. Hiervoor
gebruiken we veelal jute als materiaal. Er is ook een
variant dat paardenhaar samenvlecht, op natuurlijke

Samenstellen en klaarmaken
De afgewerkte matraskern en de lappen stof komen
samen in de tape-afdeling. Hier wordt alles samen
gestikt of worden items toegevoegd zoals bijvoorbeeld luchtroosters, handvaten, het ‘noppen’ van de
matras …
Als u kiest voor een afneembare matrashoes, wordt
deze hier ook geassembleerd. Of kiest u voor een
matras in dezelfde stof als uw boxspring, dan wordt
de afneembare hoes in meubelstof geconfectioneerd.
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Afwerking en kwaliteitscontrole
Als de matras klaar is, wordt ze met de grootste zorg
en oog voor detail onderworpen aan een strenge
kwaliteitscontrole. Een afwijking wordt nooit toegestaan en wordt onverbiddelijk teruggestuurd naar de
voorgaande productiefase.
De laatste details in de fase van de afwerking krijgen
hier vorm.
Zo kunnen er bijvoorbeeld op vraag van verdelers of
klant eigen etiketten op de matrassen aangebracht
worden. Vóór alles op transport vertrekt, wordt er
natuurlijk nog een laatste eindcontrole gedaan door
onze vakmensen.

DE BOXSPRING
Een perfecte matras combineert u het best met een
uitgelezen boxspring. Net dat is de specialiteit van
Acro bedding. In onze eigen schrijnwerkerij creëren
we verstelbare of niet-verstelbare boxen in verschillende maten, vormen en materialen.
We zorgen altijd voor de perfecte match tussen
esthetiek en slaapcomfort naar de wensen van onze
klanten en leveranciers.
Het framework
Onze schrijnwerkers zijn vakmannen pur sang. Elk
framework gaat door hun handen en wordt op maat
gemaakt tot een stevig kader. De keuze voor het juiste hout is erg belangrijk. Enkel de stevigste planken

van het beste dennenhout komen in aanmerking en
worden speciaal geselecteerd.
Veren in de box
Eens het frame van de boxspring gecreëerd is, vullen
we het met veren van topkwaliteit. Deze veren
geven stabiliteit aan uw matras die er later op komt.
Zowel onder als bovenop de veren komt een zachte
dempende schuimlaag. Kiest u voor een verstelbare
of niet-verstelbare boxspring, dan wordt ook hier
rekening mee gehouden in het productieproces.
Stofferen van de verenbox
Elke boxspring is voor ons een uniek meubel. In de
stofafdeling van ons atelier werkt de stoffeerder met
mallen op maat en zorgt dat alles mooi gedrapeerd,
gesneden en gestikt is. Zo zal de box en het hoofdbord een unieke look combineren met perfecte
slaapkwaliteit.
De afwerking
Als de verenbox en het hoofdbord zijn afgewerkt,
kunnen ze in elkaar worden gemonteerd.
Dan worden ook de juiste pootjes gecombineerd
zodat de boxspring een unieke eenheid kan vormen.
Een laatste kwaliteitscontrole wordt doorgevoerd
voordat we alles met de grootste zorg inpakken en
transporteren.

Het Handmade In Belgium-label
(of kortweg HIB-label) is een jaarlijks
vernieuwbaar ambassadeurslabel
ontwikkeld door UNIZO. Met het
HIB-label wil UNIZO de makers
van authentieke en ambachtelijke
Belgische kwaliteitsproducten in de
kijker zetten.
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wat hebben wij u te

bieden
Het beste slaapcomfort aanbieden zodat onze klanten elke dag weer
tevreden aan de dag kunnen beginnen: dat is de Acro way of life.

Elke dag opnieuw werken we aan nieuwe productlijnen in matrassen en
boxsprings die voldoen aan de hoogste standaarden en de nieuwste trends
volgen.
Belgisch vakmanschap dragen we als label hoog in het vaandel. We streven
steeds naar perfectie en monitoren het hele productieproces permanent met
een doorgedreven kwaliteitscontrole.
Maatwerk is onze specialiteit. Specifieke wensen, speciale projecten of
bijzondere aanpassingen zijn voor ons geen probleem maar een uitdaging.
Onze vakmensen werken op maat, met passie en tot op de millimeter.
Overleg gerust met ons en we zoeken samen naar de ideale slaapoplossing.
Voor alle producten die we aanbieden, zoeken we steeds een eerlijke prijskwaliteitsverhouding en zorgen we ook voor een goede marge voor onze
verdelers.
Door onze stabiele en jarenlange contacten met onze leveranciers en door de
productie in onze eigen ateliers kunnen we zeer flexibel werken.
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de

perfecte
aanvulling op uw gamma

Wilt u graag een gepersonaliseerde matras of
boxspring?
Dacht u aan het creëren van een eigen beddenlijn of
private label als aanvulling op uw gamma? Dat kan!
Zo kan u bijvoorbeeld een eigen label of etiket laten
toevoegen aan onze matrassen en boxsprings. Ook
naamweving, patronen of logo’s in onze stoffen zijn
mogelijk. Borduren op maat met eigen logo of naam,
een specifiek tape-lint aanbrengen of net die kleur
toevoegen in het etiket zodat het uw unieke bed
wordt, zijn een van de vele opties.
Laat ons gerust uw wensen weten en we bespreken
graag met u hoe we ze uitwerken.
21

aureon
100% natuurlijk

Aureon
De combinatie tussen natuurlijke materialen,
uniek handwerk en uitmuntende techniek zorgt
voor het hoogst mogelijk slaapcomfort.
Deze reeks bestaat uit drie unieke matrassen te
combineren met een box van 28cm.
Adviesverkoopprijs vanaf € 6.500,22

Aureon, de natuurlijkste boxspring.
Dichtbij de natuur
en in evenwicht
met uw lichaam

Het opperste
comfort zonder
compromis

Pure natuurlijke
grondstoffen in één
ultiem evenwicht

Authenticiteit, nostalgie, traditie in combinatie met
natuurlijke elementen en subliem vakmanschap. Dat is
Aureon.
De puurheid van natuurlijke materialen in evenwicht
gebracht met de modernste technieken zorgt voor
een aanbod van 3 unieke matrassen. Deze kunnen
gecombineerd worden met de specifiek gecreëerde
Aureon-box.
De box van ca. 28cm hoogte bestaat uit een natuurlijk,
elegant houten frame. Stevige bonnellveren die onderling
manueel verbonden worden met jute singels om optimale
ondersteuning te bieden.
Aureon matrassen bestaan uit 100% natuurlijke materialen.
Hij ademt mee met uw lichaam, afhankelijk van uw eigen
gewoontes. Daarmee behaalt u een zo hoog mogelijk
slaapcomfort.

Aureon
100% natuurlijk
Voor de Aureon bedden en matrassen gebruikt Acro bedding enkel natuurlijke producten zonder toevoeging van of bewerking met chemische producten.
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design by zoz.be

acro

Ontdek de

way of life

www.acrobedding.com
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