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Mijlpalen Swissflex

1949 Oprichting onderneming

1976 Merk Swissflex

1983 Rode golflatten

1990  Première: productie en introductie van het 
eerste automatisch verstelbare zitbed

1995  Wereldprimeur: unieke frameloze latten-
bodem

1999 Overname

2005  Competentiecentrum matrassen in Büron

2008  Fusie van beide Zwitserse Recticel- 
dochterondernemingen Matra AG en 
Recticel Bedding (Switzerland) GmbH

2010 Innovatieve synchroon-precisie®

2011 Interior innovation award

2012  iF product design award &  
German design award

2014 Introductie bridge® technologie

2018  Introductie Swissflex® Box / SF  
Hybrid-matrassen

2019  Introductie van Swissflex® 
CLICK-bedsysteem

Swissflex-bedsystemen:  
Zwitserse kwaliteit uit Flüh
Swissflex staat al meer dan 60 jaar voor 
intelligente bedsystemen van topkwaliteit. 
In onze producten komen Zwitsers vakman-
schap, technische expertise en een passie 
voor innovatie samen tot een onovertroffen 
eenheid, die voor elke behoefte een individu-
ele oplossing biedt – functioneel, comforta-
bel en prachtig vormgegeven.

Waar staat Swissflex voor?
Lange tijd stond bij Swissflex de lattenbodem 
centraal. De laatste jaren hebben we ons 
daarnaast gericht op de verdere ontwikke-
ling van ons aanbod matrassen en bedom-
randing en zijn we uitgegroeid tot hét Zwit-
serse merk voor complete bedsystemen dat 
internationaal de toon aangeeft in het pre-
miumsegment. Verschillende patenten en 
innovaties staan garant voor uniek ligcom-
fort – de belangrijkste voorwaarde voor een 
goede en gezonde nachtrust. Dankzij onze 
fabriek in Flüh zorgen we voor werkgelegen-
heid in Zwitserland en kunnen we Zwitserse 
topkwaliteit garanderen – met echte “swiss 
made” producten.

Wij staan voor u klaar
Talrijke erkende en gekwalificeerde Swiss flex-
partners zijn u graag van dienst met advies 
bij uw aankoop. Op onze website vindt u 
eenvoudig een dealer bij u in de buurt. 

Neem gerust contact met ons op voor meer 
informatie, of neem een kijkje op onze web-
site www.swissflex.com. Hier kunt u alle 
informatie over de producten van Swissflex 
vinden. 

Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron
Tel. +41 41 935 01 11 
info@swissflex.com 
www.swissflex.com

advies



Swissflex® Box 
Zwitsers premium comfort in boxspring look

Boxsprings zijn erg populair in Europa en ook in België en Nederland niet meer weg te 
denken. Pluspunten zijn de praktische hoogte en het behaaglijke comfort dat deze bedden 
niet alleen uitstralen, maar ook voelbaar maken. Toch weten maar weinig consumenten 
hoe de binnenkant van een boxspring eruit ziet. In de box is in het algemeen een hoofdrol 
weggelegd voor metalen veerkernen. Gaan uw wenkbrauwen fronsen? 

Swissflex® Box _95RF bridge®, hoogte 24 cm, hoofdbord Paris 128 cm, stoffering met fijne meubelstof Jersey Steel



Laat Swissflex u geruststellen: in de Swissflex® Box zijn de bekende en in Zwitserland zo 
geliefde elastische houten latten geïntegreerd – de Zwitserse interpretatie van de box-
spring dus. Het ongeëvenaarde comfort van de gepatenteerde Swissflex bridge® technologie 
komt zodoende ook in dit bed volledig tot zijn recht – ook in het voor boxsprings unieke 
elektrisch verstelbare model met vier motoren.



– Klassieke boxspring uitstraling

–  Uniek boxsysteem met Swissflex bridge® technologie over het gehele ligvlak

– 4-motorige lattenbodem, uniek op de markt

– Sterker geaccentueerde zonering: lordose- en schouderzone

–  Swissflex stoffencollectie: 
Stofgroep 1: 22 stoffen 
Stofgroep 2: 8 stoffen

– Drie verschillende hoofdborden: Peking, Paris, Madrid

– Hoogte van de box: 24 of 33 cm

– Verschillende ontwerpen van poten

– Eenvoudige montage

– Zwitsers kwaliteitswerk

Swissflex® Box
Omdat juist ook het innerlijk telt

Boven- en 
onderbeengedeelte 

afzonderlijk verstelbaar

Gestoffeerde lattenbodem 
met geïntegreerde Swissflex 

bridge® technologie

Swissflex®-latten
meerlaags verlijmd

Verstelbaar hoofdgedeelte

Poten naar keuze of  
zwevende optiek (standaard)



Zelfregulerende Swissflex bridge® technologie geïntegreerd

Producteigenschappen

• Geïntegreerde houten latten met Swissflex 
bridge® technologie

• Zelfregulerende ondersteuning en drukver-
deling van het lichaam over het gehele ligvlak, 
dankzij de bridge® veermodules

• Interactief veercomfort – correcte reactie op 
elke beweging en verandering van lighouding

• Optimaal comfort dankzij twee uitvoeringen 
met elektrisch verstelbare ligvlakken met 
afstandsbediening – met 2 of 4 motoren 

• Uniek voor boxspringbedden: vier motoren 
voor compromisloos comfortabel lezen of 
tv-kijken in bed

• Ruime keuze uit stoffen en kleuren 

• Elegante designuitvoering met rondom-
lopende, afneembare hoes

• Scandinavische variant met deco gestoffeerde 
matrassen plus topper

• Drie verschillende hoofdborden – vind uw 
favoriet

• Lengte 210 en 220 cm ook beschikbaar voor 
de langeren onder ons

• Breedte 120 en 140 cm voor singles die 
 zichzelf de ruimte gunnen

• Zwevende optiek (poten onzichtbaar) of fraai 
vormgegeven poten van echt hout of metaal

Box gestoffeerd:  
Varianten Fix,  
2- of 4-motorig

Zelfregulerende bridge® 
veerelementen

Verstelbaar ruggedeelte



Swissflex® Box
uitvoeringen:

Swissflex® Box _05 bridge® Fix
Hoogte Box 24 cm

Swissflex® Box _75RF bridge®

2 motoren, draadloze bediening  
ruggedeelte en boven-/onderbeengedeelte elektrisch 
verstelbaar, hoogte 24 cm: onderste Box 8 cm / bovenste  
Box 16 cm, 2-delige lattenbodem incl. synchroon kabel 

Swissflex® Box _95RF bridge®

4 motoren, draadloze bediening (hoofd-, rug-, boven- en 
onderbeengedeelte afzonderlijk elektrisch verstelbaar), 
hoogte 24 cm: onderste Box 8 cm / bovenste Box 16 cm, 
2-delige lattenbodem incl. synchroon kabel

Swissflex® Box _95RF bridge®

4 motoren, draadloze bediening (hoofd-, rug-, boven- en 
onderbeengedeelte afzonderlijk elektrisch verstelbaar), 
hoogte 33 cm: onderste Box 17 cm / bovenste Box 16 cm, 
2-delige lattenbodem incl. synchroon kabel

Swissflex® Box _75RF bridge®

2 motoren, draadloze bediening 
ruggedeelte en boven-/onderbeengedeelte elektrisch 
verstelbaar, hoogte 33 cm: onderste Box 17 cm / bovenste  
Box 16 cm, 2-delige lattenbodem incl. synchroon kabel

Swissflex® Box _05 bridge® Fix
Hoogte Box 33 cm

Swissflex® Box _05 bridge® met rondomlopende, 
afneembare hoes
Kan gebruikt worden met Box _05 bridge® Fix,  
hoogte 24 en 33 cm, bedbreedte 160/180/200 cm

Swissflex® Box _05 bridge® met matras in Deco-stof
Hoogte 24 cm, met matras SF Hybrid 18 Deco 
(matraskern gelijk aan de Swissflex Hybrid). 
Kernhoogte 18 cm



Swissflex® Box _95RF bridge®, hoogte 24 cm, hoofdbord Peking 133,5 cm, stoffering met fijne meubelstof Nature Aqua

Swissflex® Box _05 bridge®, hoogte 24 cm, met rondomlopende, afneembare hoes, hoofdbord Madrid 133,5 cm,  
stoffering met fijne meubelstof Secret Midnight

Swissflex® Box _95RF bridge®, hoogte 24 cm, hoofdbord Paris 128 cm, stoffering met fijne meubelstof Jersey Steel



Swissflex® Box
Poot varianten

Swissflex Stoffencollectie
Stofgroep 1

Stofgroep 2

Beige

Beige

Chocolate

Beige

Sand

Steel

Sand

Taupe

Midnight

Stone

Steel

Ivory

Steel

Anthracite

Black

Silver

Black

Anthracite

Mocca

Sand

Beige

Olive

Black

Chocolate

Grey

SIlver

Steel

Anthracite

Aqua

Midnight

Face

Jersey Leather Look

Melange Nature

Nature Secret

Nevada

Relax

Standaard
Zwevend effect
Naar binnen geplaatste poten
10 cm

Optioneel
Massief houten poten
Vierkant, rond-conisch
Eiken of notenboom
5 (alleen 33 cm Box),  
10 of 15 cm

Optioneel
Metalen poot
Rond, chroom of zwart,
10 of 15 cm

Optioneel
Massief houten pootonderstel
Eiken of notenboom
15 cm



Swissflex® Box zonder hoofdbord
Lengtes Breedtes Hoogte Onderdelen

200/210/220 cm 80/90/100/120/140 cm 24 of 33 cm 1-delig

200/210/220 cm 160/180/200 cm 24 of 33 cm 2-delig

Hoofdborden Swissflex® Box
Variant Breedtes Hoogte Onderdelen

Peking

80/90/100/120/140/160/180/200 cm

113,5 of 133,5 cm

1-delig
Paris* 108 of 128 cm

Madrid (1 knopenrij) 113,5 cm

Madrid (2 knopenrijen) 133,5 cm

* Breedte 80–140 cm stoffering uit één deel. Vanaf breedte 160 cm in het midden met tussennaad.

Swissflex® Box: Comfortniveaus / -afmetingen

Modellen Verstelbaarheid

SF Box _05 bridge®

Hoofdgedeelte: –
Ruggedeelte: –
Voetgedeelte: –

SF Box _75RF bridge® Ruggedeelte: Elektrisch
Boven-/onderbeengedeelte: Elektrisch

SF Box _95RF bridge®

Hoofdgedeelte: Elektrisch
Ruggedeelte: Elektrisch
Voetgedeelte: Elektrisch
Boven-/onderbeengedeelte: afzonderlijk elektrisch verstelbaar

bridge® ophanging
De voor de bridge® gebruikte 
kunstof randelementen komen 
voort uit de meest recente 
innovatie en worden gekenmerkt 
door extreem hoge weerstand 
en duurzaamheid.

Latten
Onze latten bestaan  
uit beuken multiplex – 
slijtvast en duurzaam.

De elektromotoren in onze Swissflex® Box 
modellen _75RF bridge® en _95RF bridge® 
voldoen aan de hoogste normen op het 
 gebied van prestaties, levensduur en ener-
gieverbruik en worden draadloos bediend. 
Dankzij EcoTec staat er nagenoeg geen 
stroom op de kabeltjes die van het stop-
contact naar het bed lopen (minder dan 
0,5 Watt). In het geval van een stroom-
storing zijn ze uitgerust met een noodda-
lingssysteem op batterijen.

Componenten voor de elektrische 
verstelbare Swissflex® boxen

Swissflex® materialen

Oorsprong en kwaliteit
Alle componenten die wij in onze producten verwerken zijn afkomstig van  fabrikanten 
in Zwitserland en Centraal-Europa. Door de langdurige samenwerking met onze 
gespecialiseerde partnerbedrijven zijn we altijd verzekerd van onze hoge kwaliteits-
normen op het gebied van vakmanschap en functionaliteit. De productie van onze 
producten op onze historische locatie in Flüh zorgt ervoor dat u verzekerd bent van 
de beste Zwitserse kwaliteit in Swissflex-merkproducten.
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Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron 
Tel. +41 41 935 01 11

www.swissflex.com
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Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


