
... omdat een goede dag's nachts begint.

gewoonweg anders
selecta b2



Selecta  b2

Slapen op een Selecta b2 betekent een nachtrust van hoog niveau.
Enerzijds omdat de hoogte van het bed buitengewoon comfortabel is,
anderzijds omdat de vrij op de lattenbodem rustende matras voor een 
uitstekende ventilatie zorgt. De Selecta b2 biedt niet alleen kwaliteit aan
de binnenkant, ook de buitenkant valt op. Deze eigentijdse variant van 
de boxspring met zijn geraffineerde belijning past zich, dankzij de vele
designmogelijkheden, moeiteloos aan ieder interieur en iedere smaak aan. 

De geïntegreerde lattenbodem van de Selecta b2 is gemaakt van massief beukenhout dat afkomstig is uit binnenlandse,
regionale bossen en in onze eigen houtzagerij wordt verwerkt. We werken uit principe uitsluitend met de beste 
natuurlijke grondstoffen

Zo kunt u kiezen uit verschillende hoofdborden – gebogen of recht  –
om de Selecta b2 perfect aan uw voorkeuren aan te passen.



Selecta  b2

Bij de ontwikkeling en productie van onze producten, en dat gebeurt uitsluitend in onze fabriek in het Duitse Mössingen,
besteden we veel aandacht aan vakmanschap en detail. Dat zie je, dat voel je – jarenlang.

De Selecta b2 – is een rustpunt in uw huis dat u ook vele spannende
designmogelijkheden biedt. U kunt kiezen uit hoofdborden die verschillen in
vorm en hoogte. Daarnaast is er de uitgebreide stofcollectie in smaakvolle
dessins en verschillende elegante potensets. Een intelligent samenspel 
van design, een perfect afgestemde bedbodem met een bijpassend Selecta-
matras – ervaar het en u begrijpt wat wij onder slaapcomfort verstaan.



Selecta  b2 – Meubelstoffen

SD 05 SD 06 SD 07 SD 08

SD 01 SD 02 SD 03 SD 04

Wasbaar tot 30 °C, andere stoffen op aanvraag

Pootbeugel
Aluminium

Ronde poot
mat aluminium

Massief 
beuken

Selecta  b2 – Potensets

Potensets zijn verkrijgbaar in 14 cm hoogte

Selecta  b2 – Hoofd- en Wandborden 

Selecta  b2 – comfortmodel len

Bed met 
geïntegreerde 
lattenbodem

N
niet verstelbaar

R F
Verstelbaar rugdeel,
lichaamsontlastende
positie

3 - M a t i c
Deel voor de rug, boven-
en onderbenen individueel
motorisch instelbaar, ver-
krijgbaar met normale
afstandsbediening (incl.
netveiligheidschakelaar) 
of draadloze bediening.

2 - M a t i c
Deel voor de rug en boven-
benen individueel motorisch
instelbaar, verkrijgbaar met
normale afstandsbediening
(incl. netveiligheidschakelaar)
of draadloze bediening.

Normale afstandsbediening

of draadloze bediening»

Breedte
100 110 120 140 160 180 200 220

Hoogte Recht hoofdbord

90  • • • • • • • •

130  • • • • • • • •

Hoogte Gebogen hoofdbord

90  • • • • • • • •

Breite
120 140 180 220 260

Hoogte Wandbord

75  • • • • •

120  • • • • •

Alle vermelde afmetingen in cm zijn indicatief
Wandbord, gestoffeerd met de meubelstof 
van uw keuze, voor bevestiging aan de muur

Hoofdbord verkrijgbaar in twee designs, 
gestoffeerd met de meubelstof van uw keuze



... omdat een goede dag's nachts begint.

Rössle & Wanner B.V., Rembrandtstraat 71, 3262 HP Oud-Beijerland, Nederland

Fabrikant: Selecta Matratzen GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Duitsland

Technische wijzigingen voorbehouden. Röwa is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten en andere fouten.
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selecta-matrassen.nl




