
Swissflex® CLICK
Hèt modulaire en 

stijlvolle bedsysteem





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® CLICK 
een tweepersoonsbed in 10 minuten

Swissflex maakt het mogelijk. Een mooi ont-
werp hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. 
Meestal wordt eerst een bedframe op poten 
gemonteerd, waarin vervolgens lattenbo-
dems en matrassen worden gelegd. Dit tradi-
tionele principe heeft

Swissflex omgedraaid door eerst de latten-
bodems op poten te plaatsen en  vervolgens 
de panelen van het bedframe aan de zijkan-
ten van de latten te klikken – inclusief het 
hoofdbord. Zie je het dan helemaal niet? 
Precies!

Swissflex® CLICK, hoogte 26 cm, hoofdbord Paris 128 cm, meubelstof Secret Midnight



Swissflex® CLICK, hoogte 26 cm, hoofdbord Wood 3 met kussens deco 105 cm, houtlook Gladstone Oak Grey

Producteigenschappen

• Modulair bedframe-concept; zijpanelen en 
hoofdbord met « klikmontage »

• Optisch geen verschil met een conventioneel 
bedframe – houtlook of gestoffeerd

• Toepasbaar op het complete assortiment 
Swissflex lattenbodems

• Kan ook achteraf besteld worden

• Diverse bedframe panelen en hoofdborden 
voor uw individuele ontwerp

• Eenvoudige montage – een tweepersoonsbed 
staat in minder dan 10 minuten



Swissflex® CLICK
gestoffeerd bed



Swissflex® CLICK, hoogte 26 cm, hoofdbord Peking 133,5 cm, hoogwaardige meubelstof Nevada Stone
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Swissflex® CLICK met meubelstof
Eenvoudige montage – chique uitstraling

–  Voor Swissflex lattenbodems: 

uni 08, uni 12 bridge® 

uni 15 bridge®, uni 22 bridge®, uni 20

–  3 hoofdborden: Peking, Paris, Madrid

–  Hoogte van het bedframe: 22* of 26 cm

–  Swissflex stoffencollectie: 

Stofgroep 1: 22 stoffen 

Stofgroep 2: 8 stoffen

* Niet mogelijk voor uni 22 bridge® / uni 20

Swissflex® CLICK, hoogte 26 cm, hoofdbord Madrid  
(2 knopenrijen) 133,5 cm, hoogwaardige meubelstof Leather Look Ivory

Houten poot rond, in zwart 
(standaard)

22 cm 26 cm



Swissflex® CLICK
Hoofdborden passend bij bedframes met meubelstof

26 cm

10 cm
36 cm

Bedframe hoogte 26 cm
Gestoffeerd:
Stofgroep 1/2

Bedframe hoogte 22 cm
Gestoffeerd:
Stofgroep 1/2

22 cm

14 cm
36 cm

Peking

Paris

Madrid



Swissflex® CLICK
in houtlook



Swissflex® CLICK, hoogte 22 cm, hoofdbord Pillow Wood 3 – 117 cm, meubelstof Leather Look Black, houtlook Kronberg Beige



Swissflex® CLICK in houtlook
Eenvoudige montage – ruime keuze

–  Voor Swissflex lattenbodems: 

uni 08, uni 12 bridge® 

uni 15 bridge®, uni 22 bridge®, uni 20

–  7 verschillende hoofdborden

–  Hoogte van het bedframe: 18*, 22* of 26 cm

–  Houtlook: 7 kleuren

* Niet mogelijk voor uni 22 bridge®/uni 20

Swissflex® CLICK, hoogte 22 cm, hoofdbord Pillow Wood 3 – 117 cm,  
meubelstof Leather Look Black, houtlook, Kronberg Beige Houten poot rond,  

in het zwart (standaard)

Anthracite Metallic

Kronberg Beige

Gladstone Oak Grey

Pearl Grey Suedette

Gold Craft Oak

White Edelweiss

Graphite Denver Oak

18 cm 22 cm 26 cm



Swissflex® CLICK
Hoofdborden passend bij bedframes in houtlook

Pillow

Pillow Wood 1

Pillow Wood 3

Wood 3

Pillow XL

Pillow Wood 2

Wood 2

Wood 3 met 
Kussens Deco

18 cm

Bedframe hoogte 18 cm*
Houtlook

*uni 20, uni 22 bridge® niet mogelijk

18 cm
36 cm

26 cm

10 cm
36 cm

Bedframe hoogte 26 cm
Houtlook

Hoogte van het bedframe 22 cm*
Houtlook

22 cm

14 cm
36 cm



CLICK!

Voor het innovatieve en intelligente concept 
CLICK, heeft Recticel speciale bevestigings-
componenten en armaturen ontwikkeld, die 
zoveel mogelijk voorgemonteerd zijn, om  de 

montage te vergemakkelijken en te versnel-
len. Bedden met het CLICK bedframe concept 
kunnen besteld worden als complete set of 
achteraf als set voor bestaande lattenbodems.

Swissflex® CLICK bedframe concept



Swissflex® CLICK
Mogelijke combinaties

uni 08

uni 22 bridge®

uni 12 bridge®

uni 20

uni 15 bridge®

Assortiment / Comfort niveaus lattenbodems
Modellen Comfort niveaus

_05 _15 _25 _35 _35RF _45 _45RF _75K _75RF _85RF _95RF

uni 08 ✔ ✔ ✔ − − − − ✔ − − −

uni 12 bridge® ✔ ✔ ✔ − − − − ✔ − − −

uni 15 bridge® ✔ ✔ ✔ ✔ − − − − ✔ − ✔

uni 22 bridge® ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ − − − ✔ ✔ ✔

uni 20 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ − ✔ ✔ ✔

Swissflex® CLICK bedframe zonder hoofdbord in combinatie met Swissflex® lattenbodem
Bedframe

Lattenbodems
(1/2-delig) Uitvoeringen Lengtes in cm

190/200/210/220
Breedtes in cm
90/100/120/140/160/180/200

Hoogte in cm Delen

18* 22* 26** 1-delig

uni 08, 
uni 12 bridge®, 

uni 15 brige®

Houtlook ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gestoffeerd ✔ ✔ − ✔ ✔ ✔

uni 22 bridge®, 
uni 20

Houtlook ✔ ✔ − − ✔ ✔

Gestoffeerd ✔ ✔ − − ✔ ✔

* uitgezonderd Swissflex lattenbodems 22 bridge® / uni 20     ** mogelijk voor alle Swissflex lattenbodems

Hoofdborden voor Swissflex® CLICK bedframes
Varianten Uitvoeringen Breedtes in cm Hoogte in cm Delen

Pillow/Pillow XL Gestoffeerd

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

100

1-delig

Pillow Wood 1 Gestoffeerd/Houtlook 117

Pillow Wood 2 Gestoffeerd/Houtlook 101

Pillow Wood 3 Gestoffeerd/Houtlook 117

Wood 2 Houtlook 87

Wood 3 (met/zonder kussens) Houtlook 105

Peking Gestoffeerd

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

113,5 of 133,5

1-delig
Paris* Gestoffeerd 108 of 128

Madrid (1 knopenrij) Gestoffeerd 113,5

Madrid (2 knopenrijen) Gestoffeerd 133,5

* Breedte 80–120 cm stoffering niet in tweeën gedeeld. Vanaf breedte 140 cm in het midden met tussennaad.
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Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron 
Tel. +41 41 935 01 11

www.swissflex.com

facebook.com/swissflex

instagram.com/swissflex.beds

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


