ONDERSCHEIDEND OP ALLE FRONTEN
Men zegt dat slaap en gezondheid bij elkaar horen. Heeft u eenmaal in een goed bed
geslapen dan herkent u het verschil. Bij Viking Beds of Sweden hebben we dan ook een
belangrijke missie. Bedden bouwen die bijdragen aan een gezonde nachtrust en dromen laten uitkomen.

WELKOM IN SMALAND
“Het echte Zweden”

MADE IN SMÅLAND

‘Het echte Zweden’ is de officiële slogan van de

Viking bedden worden geproduceerd in Småland. De duurzame

regio Småland in het zuidoosten van Zweden. En

fabriek die volledig CO2 neutraal produceert bevindt zich midden in

die slogan dekt prima de lading, want je vindt het

de Småland- bossen. Met veel trots combineert Viking de Zweedse

hier allemaal: een rijke cultuur, de ongerepte natuur

tradities met modern design en innovatieve technologie.

en veel tradities die in deze regio hun oorsprong
vinden.
Door Småland reis je door dichte, eeuwenoude
bossen, langs sprankelende meren, schilderachtige
rode huisjes en levendige frisgroene weiden.

WELKOM IN DE DROOMFABRIEK
Elk bed dat onze fabriek verlaat is een klein kunstwerk ontworpen om u
goed te laten slapen en ontspannen wakker te laten worden. Maar hoe
zal uw bed zijn? Betreed de fabriek in Småland.
Elk bed wordt hier met de grootst mogelijke zorg met de hand gemaakt.
Een bed van ons zal vele jaren meegaan, en het is vaak de zorg voor de
details die dit mogelijk maken. Ieder detail is even belangrijk! Een verdere
vooruitgang in de fabriek is het bedenken van nieuwe bedmodellen en
accessoires.
Ontwerpschetsen voor beurzen en moodboards hangen op de muur
met afbeeldingen, materialen en stofstalen. Om een echt goed bed te
maken is kennis nodig van materiaal, anatomie, ontwerp en constructie.
Bij Viking Beds of Sweden hebben ze al deze kennis samengebracht.
Elk bed is het resultaat van de wensen van de klant, de beste materialen
die beschikbaar zijn, onze ervaring en niet in het minst het degelijke
vakmanschap van de mensen die hier wonen en zich ontwikkeld hebben.

Moeite met slapen? Neem een wandeling in de natuur! Uit onderzoek
is gebleken dat het wandelen in de
natuur de slaapkwaliteit bevordert.

MILIEUVRIENDELIJK
PRODUCEREN VOOR
UW WELZIJN.
Bij Viking Beds of Sweden lopen we voorop als het
gaat om het maken van kwalitatief goede bedden met
veel comfort, een doordacht systeem en een mooi
design. Dit geeft uw lichaam de grootste kans op een
goede nachtrust en maximaal herstel. Om optimale
rust te krijgen is het minstens zo belangrijk dat u in
gedachten kunt ontspannen. Daarom hebben we ons
uiterste best gedaan bij het zoeken naar materialen
die niet alleen goed voor u, maar ook voor de dieren
en de natuur zijn. Voor zover mogelijk hebben we
milieucertificaten gebruikt. We zijn trots op het feit dat
onze bedden kunnen worden gerecycled indien nodig
en we proberen ook na te denken over het transport
van onze producten, Bij Viking vinden we niet alleen
onze afkomst belangrijk maar ook het creëren van een
toekomst voor onze volgende generaties.

DE ZWEEDSE SLAAPKAMER

Vintage accenten sluiten goed aan bij de
Scandinavische woonstijl. Bijvoorbeeld deze

Net als de Scandinavische natuur straalt een Zweedse

wat lager opgehangen hanglamp.

slaapkamer puurheid en rust uit. Een Zweedse slaapkamer
herken je aan lichte open ruimtes. De slaapkamer straalt
vakmanschap en tijdloosheid uit en laat de schoonheid van
het minimalistische design zien.

Om een Zweedse
slaapkamer aan te kleden
maakt u gebruik van
eerlijke en natuurlijke
materialen. Denk hierbij
aan onafgewerkte houtsoorten, wol en riet.
Zachte materialen worden
afgewisseld met stoere
houten meubels.

Haal inspiratie uit de natuur. Denk hierbij verder dan alleen het toevoegen
van planten. Hout, prints in aardetinten en kunstwerken geïnspireerd door de
natuur werken goed.

ZWEEDS LEVEN

Zweden zijn dol op het buitenleven. Het leven in de

Uit verschillende

natuur en het respecteren van de omgeving om je

studies blijkt dat pauzes

De manier waarop mensen leven in

heen staat hierbij centraal. Ook in Nederland zijn er

nemen de productiviteit

Scandinavië is een grote inspiratiebron

mogelijkheden genoeg om er op uit te trekken. Ga

verhoogt. Las daarom

voor Viking. Graag delen wij wat van de

bijvoorbeeld lekker uitwaaien op het strand, een lan-

een “Fika” in. Dit is de

leef wijsheden van de Zweden om u te

ge boswandeling maken of gewoon lekker slenteren

Zweedse koffiepauze.

inspireren.

door het park.

Op veel Zweedse

Geniet van de frisse lucht en de wereld om je heen.

werkplekken wordt
halverwege de ochtend
en opnieuw halverwege
de middag gepauzeerd.

Haal inspiratie uit de
Zweedse keuken. De
zalm in Zweden is van
topkwaliteit en wordt
ook regelmatig gegeten.
Supergezond en een
smakelijke manier om de

Het geheim van een gelukkig leven is een goede nachtrust. In Zweden zeggen

Scandinavische lifestyle te

ze: “In je leven maak je drie grote investeringen: je huis, je auto en je bed”. Niet

omarmen.

alleen de juiste hoeveelheid slaap maar ook de kwaliteit van de slaap is van
groot belang. Tijd om te investeren in een nieuw bed dus.

Continentaal, frame of toch een verstelbaar bed,
wij kunnen u het ontwerp en comfort aanbieden
dat bij u past!

HET PERFECTE BED
Al onze bedden zijn het resultaat van jarenlange
ontwikkeling op zoek naar de perfecte nachtrust. Ze
zijn ontworpen om uw lichaam maximaal comfort en
herstel te bieden.
Het kan enige tijd duren voordat u uw droombed hebt
gevonden. Neemt u ruim de tijd om alle modellen te
testen en laat u goed voorlichten door de deskundige
adviseurs in onze winkels. Zij kunnen u begeleiden in
de zoektocht naar uw droombed. Met de juiste keuze
kunt u goed slapen, rustig dromen en uw lichaam laten
herstellen. U bent het immers waard!

DROOMGIDS
Als er iets is waar u ruim de tijd voor moet nemen dan
is het wel het kopen van een nieuw bed. Onze dealers
zullen u vakkundig begeleiden in de zoektocht naar
uw droombed. Voelt u zich vooral niet bezwaard om
te gaan liggen in de winkel! Raadpleeg onze website

2. STEVIGHEID
CONTINENTAAL
Een continentaal bed bestaat uit een
verende box met daarop een matras met
pocketveren. Deze combinatie maakt
dat velen de voorkeur geven aan een
continentaal bed.

Onze bedden zijn verkrijgbaar met soft, medium, firm en extra
firm veren. Uw ideale hardheid hangt voor een deel af van uw
gewicht en slaaphouding. Over het algemeen geldt dat hoe
zwaarder u bent des te harder de veer dient te zijn. Maar een te
hard bed zorgt voor een verkeerde lighouding. Wist u dat 95%

www.vikingbedden.nl, www.vikingbedden.be om uw

van alle buikslapers op een te hard bed liggen? Onze getrainde

dichtstbijzijnde dealer te vinden

adviseurs kijken daarom of u ergonomisch perfect ligt wanneer
VERSTELBAAR

u een Viking bed test wanneer u op uw zij ligt.

Dit is het ideale bed voor iedereen die graag
van positie verandert. Flex plus en Duoflex
hebben 2 motoren om de hoogte van uw

1. TYPE BED
Frame of continentaal? Of toch verstelbaar? Een

benen en rug aan te passen. Multiflex
bedden bezitten 3 motoren zodat u ook
nog de positie van uw nek kunt aanpassen.

groot gedeelte wordt bepaald door uw eigen smaak

3. STIJL
Wanneer uw bed uitgekozen is, is het tijd om uw persoonlijke

en gewoontes. Velen houden van de simpelheid van
een framebed terwijl anderen juist de robuustheid

FRAME

van een continentaal bed met een keerbaar matras

De box van deze bedden heeft een robuust

aantrekkelijk vinden. Maar we vinden dat u zich ook

houten frame. Het lijkt misschien of alles

moet afvragen hoe u uw bed wilt gebruiken. Kijkt u

één geheel is maar een framebed heeft op

vaak televisie of gebruikt u een computer in bed? Dan

zijn minst 2 lagen veren met wisselende

is wellicht een verstelbaar bed de juiste keus.

hardheden die zich volledig aanpassen aan
uw lichaam.

details aan te brengen. Een derde deel van uw leven brengt
u in bed door dus uw hele slaapkamer moet comfortabel
aanvoelen. Hoofdborden, pootjes, kussens en voetenbanken
kunnen onderling in allerlei kleuren gecombineerd worden en
bieden zo de perfecte stijl voor u en uw slaapkamer.

EXCLUSIVE
CONTINENTAL
Een droom van een bed, ongeëvenaard op het
gebied van comfort en met een oogstrelend
design. Het veersysteem met een totale hoogte
van 57 cm bestaat uit maar liefst 4 lagen
pocketveren, een uniek systeem van Viking.

ROYAL
CONTINENTAL
Een uitzonderlijk comfortabel bed uitgerust
met 4 aparte lagen pocketveren. Het matras
heeft 7 zones zodat een perfecte veerkracht en
drukpuntontlasting kan worden gerealiseerd. Door
dit te combineren met een natuurlatex afwerking
ervaart u het gevoel van gewichtloosheid.
U ligt als het ware in een wolk.

ROYAL
MULTIFLEX

BIRKA
PREMIUM

BIRKA
CONTINENTAL
De alleskunner in onze collectie, zowel verstelbaar

Het 3-laagse veersysteem in dit model zorgt

als vlak. De Birka bestaat uit een combinatie van

ervoor dat u comfortabel “in” uw nieuwe bed

2 type pocketveren die zorgen voor een perfecte

ligt, terwijl u een ondersteunende ervaring

drukontlasting, ongeacht uw slaaphouding.

zult beleven. Dit unieke bed staat garant voor

Het matras heeft een uniek dwarsgeplaatste

jarenlang ultiem slaapcomfort..

pocketveer dat wordt afgedekt met de zuiverste
natuurlatex. Het juiste bed indien u hoge eisen
stelt aan kwaliteit, comfort en design.

BIRKA
FRAME PLUS

BIRKA
FLEX PLUS

BIRKA
MULTIFLEX

PHOENIX
MULTIFLEX
“Where comfort meets design”
Met Phoenix combineert u het gevoel van
gewichtloos slapen samen met de modernste
technieken. Zoals het slaapsysteem lijkt te zweven
op de strakke aluminium poten met subtiele
verlichting, zult u ook de ervaring hebben te
zweven in een wolk. Met de traploos instelbare
motoren stelt u het bed in als een comfortzetel.
Met knieholteondersteuning en extra neksteun
zodat u urenlang kunt wegdromen in uw favoriete
boek of voor een relaxed ontbijt op bed.

SIRIUS DUOFLEX
DE LUXE

SIRIUS CONTINENTAL
DE LUXE
Ons middenklasse model Sirius combineert
geweldig comfort met een aangename prijs. Alle
modellen zijn uitgerust met 2 lagen pocketveren
voor individuele drukontlasting. Het matras heeft
5 zones die uw schouders, taille, heupen, dijen en
voeten tot in perfectie volgen. Heeft u een wat
bredere taille en/of heupen? Dan is dit model een
prima keus.

SIRIUS FRAME PLUS
DE LUXE

VALHALL
CONTINENTAL
Valhall is ontworpen met 2 lagen pocketveren
voor individuele drukontlasting. Het matras heeft
3 zones welke goed het gewicht en vorm van uw
bovenlichaam volgen alsmede uw taille en benen.
Valhall is ontworpen voor wie iets steviger wil
liggen maar wel voor het ultieme comfort van een
echte Viking boxspring kiest.

VALHALL
FRAME PLUS

Zweeds design gecombineerd met
moderne technologie. Een Viking bed
is een echt stukje vakmanschap.

STEL UW IDEALE BED SAMEN

HOOFDBORD

TOPMATRAS

Bij Viking bedden streven wij ernaar om het perfecte bed voor iedereen te maken.

U kunt bij Viking kiezen uit een

De Viking topmatras past zich aan

Wij bieden daarom talloze mogelijkheden en combinaties waarmee u uw eigen ideale

uitgebreid assortiment prachtige

uw slaaphouding aan en zorgt ervoor

hoofdborden.

dat uw lichaam kan ademen. De

bed kan vormgeven. Dit alles met oog voor detail, comfort en afwerking.

natuurlijke materialen, zoals wol,

Bekijk alle mogelijkheden op: www.vikingbedden.nl

katoen en natuurlatex, omarmen uw
lichaam en reguleren warmte en vocht.
Wij van Viking kennen de ambacht
van het vervaardigen van uw ideale
topmatras. Dit gebeurt volledig met de

HOOFDBORD

hand en aangepast op uw individuele
slaapklimaat.

TOPMATRAS

STOFFEN

POTEN
POTEN

Ze mogen dan misschien op de grond
staan maar onze poten geven uw bed
net dat beetje extra.

STOFFEN & KLEUREN
Wat maakt een bed tot uw droombed? Het best mogelijke comfort gecombineerd met een

PREMIUM COLLECTIE

www.vikingbedden.nl of
U kan ook kiezen uit de premium collectie.

oogstrelend design heeft misschien de prioriteit maar ook de kleur is zeer belangrijk. Of u nu

Dit is een brede collectie met inspiratie uit de schoonheid van

een continentaal, frame- of verstelbaar bed wenst, ze zijn allemaal mogelijk met de standaard

de wereld.

stoffencollectie. Viking Beds of Sweden heeft een ruime collectie voor het bed van uw dromen.

STANDAARD COLLECTIE
Onze standaardstoffen zijn van de hoogste kwaliteit en zorgen voor een perfect
afgestemde slaapkamer.

Bekijk de collectie op:
www.vikingbedden.be
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“Een droom van een bed”. Voor

Ontworpen voor een niet te

Onze bestseller, met de grootst

wie net dat beetje extra wil.

evenaren koninklijke nachtrust.

mogelijke keuzevrijheid als het
gaat om modellen en stoffering.
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KIEST U VOOR KWALITEIT?
Dan bent u bij Viking bedden aan het juiste adres. Want wij zijn 3x op rij
uitgeroepen tot beste boxspringfabrikant in Zweden….door de Zweden zelf!

SIRIUS

VALHALL

PHOENIX

Combineert geweldig comfort,

Goed comfort, stijlvol design,

Exclusiviteit, technologie en

met een uitgebreide keuze en

veel keuzemogelijkheden en een

design. Alles gecombineerd in

een prachtig ontwerp.

aantrekkelijk design.

een bed.

EXCLUSIEF IMPORTEUR BENELUX
Haarhuis & Jansen | www.haarhuisenjansen.nl
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VOOR MEER INSPIRATIE
www.vikingbedden.nl
www.vikingbedden.be

