
Een geschikt bed voor ieder lichaam?

Maak kennis met BAS..



“Ik hou van gezond eten en 
veel bewegen. Daarvoor is een 
goede nachtrust belangrijk. BAS 
zorgt ervoor dat ik letterlijk en 

figuurlijk perfect in mijn vel zit.”

Iedereen is anders 
en elk lichaam is uniek. 

Ons uniek BAS Body Adaptive System zorgt voor een geschikt bed 
voor elk lichaam.
BAS sluit naadloos aan op ieder lichaam en iedere slaaphouding.

Het BAS. bed van Haarhuis & Jansen is een investering in je gezondheid. 
Het bed dat je nu koopt zal bij aanschaf perfect liggen. Je adviseur zal 
kijken naar je lighouding en of het bed de juiste ondersteuning biedt.
Maar in 10 jaar tijd kan je lichaam enorm veranderen en ook de 
behoefte van ondersteuning kan anders worden. 



Dankzij de 
innovatieve basis 
met eenvoudig 
verstelbare 
schouder- en/
of heupzone kan 
het slaapcomfort 
van de boxspring 
op elk moment 
worden 
aangepast. 

Beide variabele 
zones van de 
bedbodem 
kunnen volledig 
onafhankelijk van 
elkaar worden 
ingesteld.
De lendenwervels 
worden zacht 
ondersteund 
en de druk op 
de schouders 
wordt merkbaar 
verminderd. 

Met het BAS. systeem pas je met één druk op de 
afstandsbediening je bed aan naar jouw lichaam. Last van 
druk op je schouders? Laat ze comfortabel wegzakken 
in je heerlijke Haarhuis & Jansen matras. Wil je iets meer 
ondersteuning in je onderrug? Heb je bijvoorbeeld net 
iets te lang doorgewerkt om de tuin klaar voor de winter 
te maken, maak je bed dan eenvoudig iets steviger ter 
hoogte van je onderrug.

Het BAS. systeem 
van Haarhuis & Jansen is het 
enige systeem ter wereld dat 

druk kan wegnemen ter hoogte 
van je schouders en heupen.

De kracht van BAS.



Ontwerp jouw eigen BAS.

Het BAS. bed is verkrijgbaar in verschillende maten en 
uitvoeringen.
Kies je hoofdbord, matras, bepaal je instelmogelijkheden en 
maak je bed helemaal af door te kiezen uit de uitgebreide 
stoffencollectie van Haarhuis & Jansen.

Vlak of verstelbaar?

Kies je matras.

Maak je bed compleet met onze 
hoofdborden en accessoires.

Voor ieder wat wils met onze uitgebreide 
stoffencollectie.Wil je náást een instelbaar bed, ook graag een verstelbaar bed? BAS. 

is ook verkrijgbaar in een traploos verstelbare uitvoering met lineaire 
motoren voor een heerlijke zitpositie om te relaxen met een goed boek 
of je favoriete Netflix serie.

Het innovatieve BAS systeem kan natuurlijk niet zonder een goed 
matras. Laat je adviseren door onze slaapspecialisten  en kies het 
matras en comfort wat het beste bij je lichaam en wensen aansluit.
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