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Creëer ruimte om te leven



We leven in een snel tempo: werken, huishouden, 
familie, vrienden, hobby’s. We zijn voortdurend in de 
weer. 

Sofabed wil ruimte geven om die voordurende 
dynamiek mogelijk te maken. En tegelijkertijd ook 
ruimte creëren om volledig tot rust te komen, weg van 
de drukte. 

We willen helpen om te connecteren, maar ook om te 
de-connecteren. Om door het leven te vliegen als het 
moet en volledig te relaxen als het kan.
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Multifunctioneel en ruimtebesparend

Een slaapbank is multifunctioneel. Het fungeert als zetel en is openklapbaar tot 
bed, ideaal voor situaties waarin er weinig ruimte is. Met een slaapbank switch je 
in een handomdraai tussen comfortabel zitten en heerlijk slapen. Een veel beter 
alternatief voor de opblaasbare matras, een kampeerbed of een gewone sofa die 
niet ontworpen is voor een goede nachtrust. 

Sommige slaapbanken bieden ook extra opbergruimte aan. Kussens en de dekens 
berg je op in de armleuningen of onder de longchair. Opgeruimd staat netjes!

Een sofa en een bed, twee items die veel plaats in je woning in-
nemen. Waarom geen combi van de twee? Ontdek de voordelen 
van een slaapbank.

Een oplossing voor 
elke ruimte

Een slaapbank is super handig voor kleine 
ruimtes, appartementen, gastenkamers en 
studentenkoten. Maar ook voor grote ruim-
tes zijn er oplossingen, zoals bijvoorbeeld 
de modulaire slaapbank Dean van Sofabed. 
Een compacte eenzit, een tweezit longchair 
of een grote hoekopstelling.  Alle elemen-
ten van Dean zijn verkrijgbaar met of zon-
der slaapfunctie. Dean kan dus perfect als 
volwaardige sofa in je woonkamer geplaatst 
worden.

Duurzaamheid 
en comfort

Met een slaapbank hoef je niet in te boeten op 
comfort. De slaapbanken van Sofabed hebben 
een volwaardige matras van Belgische ma-
kelij en bieden het comfort van een normaal 
bed. Je slaapt dus niet op de zitkussens van 
de sofa. Die verdwijnen netjes onder de ma-
tras als je de slaapbank opent. Onze bedban-
ken zijn gemaakt voor dagelijks gebruik. De 
mechaniek is van hoogwaardige Belgische en 
Italiaanse makelij. Duurzaamheid en com-
fort, elke dag en elke nacht, jaar in jaar uit. 

De voordelen van 
een slaapbank
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Een aanvulling voor 
je interieur

Slaapbanken zijn gemaakt om eruit te zien als 
normale sofa’s. Bij Sofabed kan je kiezen uit 
meer dan 20 modellen, voor ieder wat wils. 
Veel van deze modellen zijn beschikbaar in 
verschillende opstellingen, zoals een eenzit, 
tweezit, tweezit longchair of hoekopstelling. 
Bovendien kan je kiezen uit een uitgebreid 
aanbod afwerkingsmaterialen: 3 soorten le-
ders en een grote waaier aan stoffen, inclu-
sief speciale onderhoudsvriendelijke stoffen 
zoals Aquaclean en EasyCare.

Kies het model, het materiaal en de kleur die 
passen in jouw interieur. 

Handig en makkelijk

Een groot voordeel van de Sofabed bed-
banken is dat je de zitkussens niet hoeft te 
verwijderen. Als je aan de lus trekt om het 
sofabed te openen, komt de matras tevoor-
schijn en verdwijnen de zitkussens onder het 
bed. Zo blijft alles netjes op orde en kan je 
in een paar seconden wisselen tussen zitten 
en slapen. 

Sommige sofabedden hebben een optioneel 
trolleysysteem. Dit laat je toe om het Sofabed 
moeiteloos te verplaatsen.

Sofabed heeft ook bedbanken waarvan de 
matras een afneembare hoes hebben. De 
matrassen van de Premium collectie van 
Sofabed hebben optioneel een afneemba-
re hoes. Dit is heel interessant als je een 
huurappartement of vakantiewoning hebt.
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Een kleine studio of een grote living? Een gastenka-
mer of jouw tweede verblijf? Sofabed heeft een slim-
me oplossing voor elke ruimte. 

Maar welke Sofabed slaapbank nu de juiste is voor jou hangt 
af van jouw smaak, jouw behoeften en uiteraard jouw be-
schikbare ruimte. We helpen je graag met het vinden ‘the 
perfect fit’.

Hoe kies ik 
het juiste Sofabed?

Sofabed 98 #CleverLiving



Eenzit, tweezit of 
hoekopstelling?
Zoeken op type sofa

Zoeken op sofa afmeting

Milimeterwerk of 
ruimte zat? 

Een tweezit met of zonder longchair, een grote hoe-
kopstelling of een compact eenzit. Sofabed heeft een 
uitgebreid assortiment waaruit je kan kiezen. Het 
model Dean is zelfs volledig modulair. Je bepaalt zelf 
jouw samenstelling met de beschikbare elementen. 

In deze catalogus vind je per model de beschikbare 
opstellingen.

Hoeveel ruimte heb je beschikbaar? Beperkte opper-
vlakte of vierkante meters in overvloed? Bekijk welke 
slaapbanken van Sofabed passen in jouw ruimte.

In deze catalogus vind je de afmetingen van al onze 
sofabedden. 
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Kruip je lekker alleen onder de wol of deel je je sofa-
bed? Heb je veel plaats nodig in bed of lig je graag knus? 

Bij Sofabed kan je kiezen tussen matrassen van 80 cm, 
140 cm of 160 cm breed (model afhankelijk).

Met twee of 
alleen in bed?

Geen gedoe, 
geen rommel?

Dan is Sofabed sowieso een goede oplossing voor jou. 
Ten eerste hoef je bij Sofabed de rugkussens niet te ver-
wijderen. 

Deze verdwijnen automatisch onder de lattenbodem bij 
het openen. Bovendien zijn er een heel aantal bedban-
ken met extra opbergruimte, zodat je ook je beddengoed 
netjes kan opbergen. 
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De modellen van de High Comfort collectie hebben een matrasdikte 
van 14 cm. De slaapbanken van de Premium collectie hebben een 
matras met een dikte van 18 cm. Tot slot is er de Prestige collectie 
voor het ultieme slaapcomfort met matrassen van 21 cm dik.

U heeft keuze uit verschillende matrassen, elk met specifieke voor-
delen.

De modellen van Sofabed zijn opgedeeld in 3 niveau’s:  
High Comfort, Premium Comfort en Prestige Comfort

De collecties

De matras 
maakt het verschil

Elke slaapbank van Sofabed heeft een vol-
waardige verenmatras die, afhankelijk van 
het model, op een lattenbodem of een meta-
len grid ligt, net als een echt bed. Er bestaan 
ook andere slaapbanksystemen, zoals onder 
andere een futon of clic clac maar die boeten
vaak in op zit- of slaapcomfort.

Een volwaardig bed

In één eenvoudige trekbeweging plooi je een 
Sofabed slaapbank open tot een volwaardig 
bed zonder de kussens te verwijderen. De  
éénpersoons matras (80 breed)  of twee-
persoons matras (140 cm of 160 cm breed) 
die tevoorschijn komt is van hoogwaardige 
Belgische makelij.  Je slaapt dus niet op de 
kussens van je zetel en ook niet op een dun 
schuimmatrasje maar op een volwaardige 
matras met veren en een comfortmantel. De 
Sofabed matrassen worden in België gemaakt 
met de hand. Comfort en kwaliteit verzekerd.
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High
Comfort

BONELL-
VEREN

+ comfortschuim 
bovenlaag (2 cm)

+ comfortschuim 
bovenlaag (2 cm)

+ traagschuim 
bovenlaag (2 cm)

POCKET-
VEREN

POCKET-
VEREN

De High Comfort-collectie bevat een ruim assor-
timent aan bedbanken waarbij men kan kiezen uit  
3 uitstekende matrassen van wel 14 cm dik. 

De matras wordt telkens maximaal ondersteund door 
een lattenbodem. 

Optimale ondersteu-
ning, comfort en 
ventilatie

Extra ondersteuning 
dankzij individuele 
pocketveren

Extra ligcomfort 
dankzij traagschuim

MATRAS

Voordelen van traagschuim:

• Vormt zich naar de contouren 
van het lichaam 

• Voorkomt druk op wervels en 
zenuwbanen

• Uitstekende ventilatie

MECHANIEK

• Switch in een handomdraai tussen zitten en slapen zonder 
rug- of zitkussens te verwijderen

• Moderne antracietkleurige mechaniek
• Hoogwaardig drieplooisysteem met kwalitatieve graphite 
 lattenbodem*
• Gemaakt in België

 * Matras van 160 cm: lattenbodem met extra brug in het midden voor  

een stevigere en betere ondersteuning

Dikte: 14 cm
Breedte: 80 cm, 140 cm of 160 cm*
Lengte: 196 cm

Er zijn drie uitvoeringen, elk met een specifieke werking. Bedbanken 
van de High Comfort Collectie hebben standaard een bonnellveren 
matras met comfortschuim. Je kan upgraden naar pocketveren met 
comfortschuim of memory foam.
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Damien is verkrijgbaar in stof of 
leder. De longchair kan je open-
klappen om kussens en dekens op 
te bergen.  Damien is uitgerust met 
een matras van 14 cm dik. 
Optioneel kan je het met hoofd-
steun verkrijgen.

Damien is de nieuwkomer in het Sofabed gamma. Deze 
moderne bedbank oogt luchtig en fris dankzij de hoge 
zwarte metalen pootjes en de originele armsteun. 

Damien is verkrijgbaar als eenzit of als tweezit en kan 
gecombineerd worden met een longchair.

DAMIEN
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Dean is verkrijgbaar in stof of leder. 
Je kan kiezen tussen een smalle 
en brede arm, afhankelijk van je 
smaak en de beschikbare ruimte. 
De longchair kan je openklappen 
om kussens en dekens op te ber-
gen.  Dean is uitgerust met een ma-
tras van 14 cm dik. 

Dean is een modulaire bedbank. Stel zelf de gewenste 
opstelling samen met de beschikbare elementen. Een 
compacte eenzit, een tweezit longchair of een grote 
hoekopstelling. Alle elementen van Dean zijn verkrijg-
baar met of zonder slaapfunctie. Dean kan dus perfect 
als volwaardige sofa in je woonkamer geplaatst wor-
den. 

DEAN

TIP:
De opbergruimte van 
de longchair en de poef 
maken de Dean super 
praktisch en 
multifunctioneel
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Dean is verkrijgbaar met een SMALL of LARGE armleuning. 
De afgebeelde maten zijn berekend op basis van de SMALL 
armleuning. Als je een opstelling kiest met armleuningen 
links en rechts, reken dan 14 cm extra voor LARGE. Als je 
een opstelling kiest met slechts één armsteun in de lengte, 
reken dan 7 cm extra voor LARGE.

299

29
3

29
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140 cm 140 cm

Meer mogelijke opstellingen op www.sofa-bed.com

140 cm 140 cm

160 cm 160 cm
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Je switcht Dave in een handom-
draai van zitten naar slapen en om-
gekeerd, zonder rug- en zitkussens 
te moeten verwijderen. Die ver-
dwijnen netjes onder het bed. Bij 
Dave heb je de keuze tussen drie 
type matrassen van 14 cm dik. 

Dave is een modern mooi afgelijnd sofabed met een 
strakke look, de ideale bedbank voor een studen-
tenkamer of een modern appartement. Dave is ver-
krijgbaar als éénzit, tweezit en tweezit longchair met 
opbergruimte. De armkussens van Dave zijn los en 
kunnen als sierkussens gebruikt worden in de bed-
stand. 

DAVE
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Met Emanti ben je altijd voorbereid op een on-
verwachte logé. In een simpele beweging klap 
je deze slaapbank open, zonder de zit- en rug-
kussen te verwijderen. Door de smalle arm is 
de Emanti een compact model dat met zijn tijd-
loze uitstraling past in elk interieur. 

EMANTI
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Of je nu op je gemak naar tv wil kijken of nood hebt 
aan een powernap. Felix komt altijd van pas. In 
enkele seconden lig je weg te dromen. De kussen 
verdwijnen automatisch onder de matras dus geen 
rommel in huis. De extra opbergruimt in de long-
chair komt perfect van pas voor je beddengoed. 

FELIX
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Kanvas is een streling voor het oog. De smalle 
arm met sierstiksels geeft dit model een speciale 
touch. Kanvas komt heel mooi tot zijn recht in le-
der, maar is eveneens verkrijgbaar in stof. De op-
tionele longchair van Kanvas is niet enkel zalig om 
in te chillen, maar geeft je ook extra opbergruimte. 

KANVAS
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Fox is een compacte tweezit. De smalle arm geeft 
deze bedbank een elegante uitstraling. 

Net zoals alle andere bedbanken van Sofabed, 
switch je ook Fox in een handomdraai van zitten 
naar slapen en omgekeerd, omdat je de rug- en 
zitkussens niet hoeft te verwijderen. 

FOX

140 cm
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De Venda tweezit is niet enkel beschikbaar als 
bedbank maar ook als gewone sofa met twee 
breedtes. Je kan dus een mooie opstelling maken 
door de Venda bedbank te combineren met een 
bijpassende zetel. 

VENDA
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Met Wings tweezit slaapbank zijn sleepovers dub-
bel zo leuk! Switch je sofa in seconden om tot een 
comfortabel bed en tover de hoofdkussens tevoor-
schijn uit de opbergruimte in de armleuningen. 
Keuze uit drie type matrassen van 14 cm dik en 
140 cm breed. 

WINGS
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Western is een klassieke tweezit slaapbank met 
houten blokvormige poten en een originele aflo-
pende armsteun. De afwerking met de elegante 
bies maakt het plaatje compleet. Je tovert western 
in een wip om van zitten naar slapen, zonder de 
kussens te verwijderen. Keuze uit drie type ma-
trassen van 14 cm dik en 140 cm breed.

WESTERN
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Premium
Comfort

Op de bedbanken van de Premium Comfort-collectie 
is het zalig slapen. Een 5 zone pocketverenmatras 
van wel 18 cm dik zorgt voor een aangepaste onder-
steuning van de lichamelijke drukpunten. 

Bovendien is de matras extra hygiënisch dankzij de 
optionele antibacteriële hoes. 

MECHANIEK

• Switch in een handomdraai tussen zitten en slapen
 zonder rug- of zitkussens te verwijderen
• Moderne antracietkleurige mechaniek
• Hoogwaardig drieplooisysteem met metalen grid
• Gemaakt in Italië

Dikte: 18 cm
Breedte: 140 cm of 160 cm
Lengte: 196 cm

Goede ondersteu-
ning, zacht comfort 
en uitstekende 
ventilatie

Optioneel: afneembare, wasbare hoes met PUREST behandeling

Ergonomische on-
dersteuning en een 
heerlijk fris slaapkli-
maat dankzij Aquagel

Ergonomische on-
dersteuning en een 
zalig warm slaapkli-
maat dankzij natuur-
latex

MATRAS

Er zijn drie soorten matrassen, elk met een specifieke werking. Alle 
bedbanken van de Premium collectie hebben standaard een pocket-
verenmatras met comfortschuim. Je kan upgraden naar aquagel of 
natuurlatex. Bovendien kan je kiezen voor een afneembare hypo-al-
lergene matrashoes.

POCKET-
VEREN

+ comfortschuim 
bovenlaag (2,5 cm)

+ aquagel 
bovenlaag (3 cm)

+ natuurlatex 
bovenlaag (3 cm)

POCKET-
VEREN

POCKET-
VEREN

logo PUREST.indd   1 8/10/2019   15:56:56

Le matelas qui vous garantit 
le sommeil hygiénique, 
frais et sain

Uitzonderlijk uitgerust!
Un équipement exceptionnel!

Dé matras voor blijvend 
hygiënisch, fris 
en gezond slaapcomfort

Vocht-regulerend
Régulateur d’humidité

Allergie-bestrijdend
Antiallergique

Microbe-werend
Antimicrobien

wand PUREST 150x350.indd   1 8/10/2019   15:59:32

Premium Comfort-matrassen zijn extra hygiënisch dankzij de antibacteriële werking van PUREST
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CARL
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Of je nu een eerder landelijke of moderne stijl 
hebt, met sofabed Carl zit je goed. Deze tweezit is 
beschikbaar met of zonder longchair is. Beide uit-
voeringen komen in twee verschillende breedtes. 
De longchair is extra handig door de opbergruim-
te onder de longchair waar je beddengoed in kan 
wegmoffelen. 
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De subtiele rondingen geven Arco een moderne 
uitstraling. Deze populaire bedbank is beschikbaar 
in stof of leder. Openen en sluiten gebeurt in een 
handomdraai, zonder de kussens te verwijderen. 

ARCO
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Narrow is, zoals de naam het zegt, een compact 
model met een smalle armleuning. De ronde vor-
men en sierkussentjes geven dit zetelbed een fris-
se uitstraling. Narrow tover je in enkele seconden 
om naar een comfortabele slaapplek voor frequent 
gebruik. 

NARROW
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Een slimme oplossing 
voor kleine leefruimtes 
en onverwachte 
sleepovers

Sofabed 4342 #CleverLiving



PIU
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De Piu slaapbank biedt maximaal comfort in zowel 
zitten als slapen. Deze tweezit slaapbank is be-
schikbaar met of zonder longchair. De extra ruimte 
in de longchair is handig voor het opbergen van je 
beddengoed. Bij Piu kan je kiezen tussen drie arm-
breedtes in functie van jouw beschikbare ruimte 
en smaak.

PIU is verkrijgbaar met een SMALL, MEDIUM of LARGE 

armleuning. De afgebeelde maten zijn berekend op 

basis van een SMALL armsteun. Reken 16 cm extra voor 

MEDIUM en 36 cm extra voor LARGE

Piu met longchair kan enkel met MEDIUM armleuning.
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Colby is een compacte tweezit slaapbank. Klap je 
bed in een handomdraai open. Rug- en zitkussens 
hoef je niet te verwijderen. Die verdwijnen netjes 
onder de matras. 

COLBY

140 cm

160 cm

190

210

21
7

21
7

10
3

10
3

De multifunctionele Kira is een leuke tweezit long-
chair met een speelse afwerking van de armleu-
ning. Heerlijk chillen in de zetel, zalig slapen 
op een ergonomische  matras en je bed-
dengoed netjes opbergen in de praktische 
ruimte onder de longchair. 

KIRA
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Specter is met zijn opbergruimte in de armen een 
slimme space saver. Klap je bed in een handom-
draai open en tover kussens en lakens tevoorschijn 
uit de armleuningen voor een comfortabele nacht. 

SPECTER
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Piccolina, de perfecte slaapbank voor kleinere 
ruimtes. Dankzij zijn smalle armleuningen neemt 
hij niet veel ruimte in beslag.  De afgeronde ar-
men en de sierkussens geven deze slaapbank een 
speelse toets. Openen en sluiten gebeurt in een 
handomdraai, zonder de kussens te verwijderen.

PICCOLINA

140 cm
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Prestige
Comfort

De bedbanken uit de Prestige Comfort-collectie com-
bineren een ultiem zitcomfort met een uitzonderlijk 
slaapcomfort. 

De pocketverenmatras van wel 21 cm dik garandeert 
een uitstekende nachtrust, mede dankzij zijn optimale 
ondersteuning en ventilerende eigenschappen. Dank-
zij het hoogwaardig schuim gebruikt in de zitkussens, 
zijn deze bedbanken ook zeer comfortabele sofa’s.

MECHANIEK

• Switch in een handomdraai tussen zitten en slapen zonder
 rug- of zitkussens te verwijderen
• Moderne antracietkleurige mechaniek
• Hoogwaardig drieplooisysteem met metalen grid
• Gemaakt in Italië

Dikte: 21 cm
Breedte: 140 cm of 160 cm
Lengte: 198 cm

De kern van deze matras is opgebouwd uit speciaal ontwikkelde en gepaten-
teerde  Recoil®-pocketveren en de comfortlaag is gemaakt van hoogwaardige 
Talalay latex. De bedbanken zijn ook qua zitcomfort van het allerhoogste niveau. 
De zitkussens zijn gemaakt van Pantera schuim.

De pocketveren van Recor Bedding 
zijn niet zomaar veren, maar Recoil® 
veren. Waarin zit dan het verschil?  
Ten eerste de vorm. De Recoil® is 
tonvormig en behoudt onder elke 
hoekbelasting dezelfde prestaties: 
krachtig, evenredige en blijvende 
hypertensie of terugveerkracht. De 
Recoil® pocketveren bevatten 25% 
meer staal en meer windingen dan 
een klassieke veer. Elk van deze ve-
ren wordt individueel verpakt in ge-
ruisloze zakjes.

Als essentiële component van de 
Essentials matrassen dragen ze 
niet alleen bij tot een maximale on-
dersteuning tijdens het slapen, ze 
zorgen ook voor een begeleidende 
stuwkracht tijdens het bewegen in 
de slaap. Hierdoor kan je makke-
lijker draaien en keren. Bijkomend 
voordeel: de speciale voorspanning 
gaat kuilvorming tegen.

RECOIL POCKETVERENMATRAS

TALALAYLATEX 

De open celstructuur van Talal-
ay heeft een ventilerende werking, 
waardoor de lichaamswarmte niet 
wordt opgeslagen maar net wordt 
weggeleid en vocht sneller ver-
dampt. Talalay heeft de beste ca-
paciteiten inzake comfort, vocht én 
warmteregulering. Bovendien is het 
ook bacterie-werend, hygiënisch en 
anti-allergisch.

Tijk van luxueuze dubbeldoek

De hoes van deze luxueuze matras 
is gemaakt van hoogwaardig dubbel-
doek met een hele zachte touch.

Zitkussens van 
Pantera schuim

Pantera staat gekend om zijn ver-
mindering van de druk op het li-
chaam en is zeer veerkrachtig. Pan-
tera schuim heeft 7 jaar garantie op 
vormvastheid.
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BREL

193

213

De matras, die beschikbaar is in queensize (140 cm) en kingsize (160 cm), heeft een anti-allergische werking 
en is dus ideaal voor huisstofmijtallergie.  Net zoals alle andere bedbanken van Sofabed, switch je dit model 
in enkele seconden van zitten naar slapen zonder de zetelkussen te verwijderen. 

Een Sofabed van het hoogste niveau. In de klas-
sevolle Brel geniet je niet enkel van een ultiem 
zitcomfort, het model biedt ook een uitzonderlijk 
slaapcomfort voor dagelijks gebruik. De matras 
van 21 cm geeft maximale ondersteuning aan alle 
zones van je lichaam tijdens het slapen, ook als je 
vaak beweegt. De uitstekende ventilatie en vocht-
afvoer zorgen ervoor dat je  lichaamstemperatuur 
optimaal blijft tijdens het slapen. 
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160 cm
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CHACHACHA

140 cm
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De matras, die je in een wip uitklapt, heeft een dikte van 21 cm en geeft maximale ondersteuning aan alle zo-
nes van je lichaam tijdens het slapen. De uitstekende ventilatie en vochtafvoer zorgen ervoor dat je  lichaams- 
temperatuur optimaal blijft tijdens het slapen. De matras, die beschikbaar is in queensize (140 cm) en kingsize 
(160 cm), is ideaal voor mensen met een huisstofmijtallergie omwille van de anti-bacteriologische werking.

Als je het beste van het beste zoekt, is Chacha-
cha een zetelbed voor jou. Zeer goed zitcomfort 
gecombineerd met subliem slaapcomfort. De stik-
naden in de rug- en zitkussens in combinatie met 
de bijpassende sierkussens, geven de Chachacha 
een speelse look. 
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€ 2500
L-vorm sofabed

160 cm
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Het is beslist, je gaat voor een slaapbank van Sofabed. Slimme 
keuze! Nu nog de knoop doorhakken: stof of leder. Beide materi-
alen hebben voor- en nadelen, we helpen je graag bij het maken 
van de juiste keuze.

Jouw Sofabed 
in stof of leder?

Namibo (5 jaar garantie)

Samoa (5 jaar garantie)

Mammut (5 jaar garantie)

Leder: 
duurzame finesse

Modern, klassiek of eerder landelijk? 
Leder past in elk interieur en oogt luxu-
eus. Leder is een natuurlijk product. Bij 
Sofabed kan je kiezen tussen drie soor-
ten leer: Namibo, Samoa en Mammut.

De voordelen van leder

• Leder houdt geen vieze geurtjes vast 
en ook haren van viervoeters glijden 
er makkelijk vanaf.

• Leder gaat lang mee en wordt steeds 
mooier. Het is goed bestand tegen 
scheurtjes.

• Leder is makkelijk te onderhouden. 
De leders die Sofabed gebruikt heb-
ben een beschermlaagje en zijn dus 
goed bestand tegen vuil, vocht en ver-

oudering

Stof: stevig en 
onderhoudsvriendelijk

Een stoffen slaapbank is even zo kwali-
tatief als een lederen sofabed. De wrij-
vingsweerstand, vlekbestendigheid en 
kleurechtheid worden uitvoerig getest 
vooraleer ze op je zetelbed terechtko-
men. Ook qua onderhoud zit je met een 
stoffen slaapbank goed. Als je kinderen 
of huisdieren hebt; kies dan voor een 
vlekbestendige en afwasbare stof. Het 
biedt een extra beschermlaag en zorgt 
ervoor dat je vervelende vlekken in een 
mum van tijd weer proper veegt.

De voordelen van stoffen

• Warme, gezellige uitstraling
• Makkelijk te onderhouden als je voor 

vlekbestendige, afwasbare materia-
len kies (H20!, AquaClean of Easycare)

• Uitvoering getest op kwaliteit en 
duurzaamheid

• Uitgebreid aanbod stoffen en kleuren

Opgelet, Als je huisdieren heb, kies je 
best voor een fijne stof. Bij stoffen die 
grof geweven zijn, bestaat de kans dat 
er stukjes stof loskomen en er lusjes 
ontstaan.

Wil je meer weten over leder en stoffen? 
Bezoek dan onze website www.sofa-bed.com
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Een glas rode wijn, een tas koffie, plakkerige kinder-
handjes, … Een nachtmerrie als je een stoffen zetel 
hebt. Maar niet als je voor afwasbare stoffen, zoals 
Aquaclean, H2O! of Easycare kiest. 

Deze stoffen zijn behandeld met een speciale blijvende moleculaire 
beschermlaag, die voorkomt dat vuil in de vezels van jouw slaapbank 
trekt. Met een klein beetje water en een doekje verwijder je de vlek-
ken in een handomdraai.

Deze stoffen zijn ideaal voor families met kinderen, maar ook voor de 
verhuurmarkt. Verhuur je een appartement of tweede woning? Staat 
jouw vakantiehuisje op Airbnb? Dan is een onderhoudsvriendelijke 
slaapbank een perfecte oplossing.

Onderhoudsvriendelijke, 
afwasbare stoffen
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