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Stabiel Low-Back Support System

Rugklachten zijn een veel voorkomende aandoening. Meer dan 
80 % van de bevolking wordt er helaas mee geconfronteerd.
Avvio matrassen beschikken over de speciaal voor Recor
Bedding ontwikkelde Recoil veer. Deze tonvormige veer heeft meer
windingen en slagen dan de meeste andere pocketveren.
Dit zorgt voor een blijvende constante hypertensie. Met zijn
krachtige evenredige opbouw behoudt hij ten allen tijde zijn
volle veerkracht. Kortom, een blijvende terug-veerkracht voor 
maximale ondersteuning, die bovendien “helpt” met de bewegin-
gen in de slaap. Dat maakt het draaien en keren makkelijker. 
Door deze unieke eigenschappen van de Recoil veer kunnen de Avvio 
matrassen uitgerust worden met speciale comfortzones.  
De stabiele low-back support geven mensen met pijn in de onder-
rug de gewenste stabiele ondersteuning.

     

Het belang van Slapen

U realiseert het zich niet altijd, maar we brengen één derde van ons
leven door in bed. Goed en voldoende slapen is een vorm van  
lichamelijk en geestelijk opladen, onontbeerlijk om optimaal te 
kunnen functioneren op je werk, tijdens je studie, in je gezin en 
tijdens je vrije tijd. Om te kunnen ontspannen én tot rust te komen 
is een juiste ondersteuning van je lichaam tijdens het slapen van 
groot belang. Zodoende kan u optimaal functioneren overdag.

Met stabiel Low-Back Support System.
Powered with Recoil, the original Recor Hypercoil

Lazy Foam

Cellflex Latex L.O.S.

Natuur latex

Deze voor Recor Bedding speciaal ont-
wikkelde blauwe marmere cellflex, heeft
een hoge dichtheid van 55 kg. die borg-
staat voor een zeer hoge duurzaamheid.
Ze heeft enn fijn opencellige structuur
waardoor je een zacht aanvoelen krijgt
met als extra dimentie dat ze uitzonder-
lijk goed ventileert.

Deze geperforeerde opencellige latex is
gemaakt met een uiterst zacht aanvoe-
lende touch en een vol body support
waar nodig. De duurzaamheid komt door
een solide basis densiteitvan 65 kg. die u
warm houdt in de winter en in de zomer
een perfecte vocht regulatie voorziet.

Deze echte traagschuim heeft een lage
temperatuursgevoeligheid en bied uit-
zonderlijk een optimale drukverdeling bij 
elke temperatuur (tov een standaard vis-
co schuim). De hoge dichtheid is speciaal
ontwikkeld voor situaties waarin vermin-
dering van de drukpunten op het lichaam 
van groot belang zijn.

Dit milieu vriendelijk natuurprodukt,
volgt heel mooi de contouren van het
lichaam, geeft een warmer zacht slaap-
comfort. De enorme elastische en zeer
veerkrachtige eigenschappen versterken
de werking van de Recoil kern.

Recoil, de Recor Hypercoil, zorgt samen met 
de geneste structuur van de middenzone 

voor een stabiele low-back support. 

Recoil, de Recor Hypercoil, geeft samen met 
de in-lijn structuur in de schouderzones een 

aangenaam soepele ondersteuning. 

low-back zone
met stabiele support

Soepele schouder-
comfortzones

 Matrassen zijn keerbaar. Aan beide kanten te beslapen.
Voor een langere levensduur en een betere hygiëne.

Vaste hoes van luxe dubbeldoek met comfortvulling 
van anti-allergische poly-fill.

Afritsbare hoes van luxe dubbeldoek met comfort-
vulling van anti-allergische poly-fill. Wasbaar op 60 
graden.

AVVIO MATRASSEN



• Meer windingen 

• 25% meer staal

• Speciale voorspanning 
 tegen kuilvorming 

• Tonvormige 
 
•  Krachtige opbouw

• Geruisloze zakjes

• Meer slagen 

• Blijvende 
 terugveerkracht

• Duurzaam en 
 milieuvriendelijk 
 
• Individuele werking

NIEUW 
The original Recor Hypercoil

AVVIO TOPPERS

Vaste hoes van luxe dubbeldoek met comfortvulling van anti-allergische 
poly-fill.

Optie split

Afritsbare hoes, van luxe dubbeldoek met comfort vulling van poly-fill. 
Wasbaar op 60°

Unieke eigenschappen

Deze unieke pocketveer is speciaal ontwikkeld voor
en door Recor Bedding. De veer is tonvormig en
heeft een krachtige, evenredige opbouw.

Bij iedere verschillende hoekbelasting reageert hij
hetzelfde. Ten alle tijden de volle veerkracht.

Een blijvende terugveerkracht (hypertentie) voor
maximale ondersteuning en “helpend” met de
bewegingen in de slaap, maakt het draaien en keren
makkelijker.

Innovatie
Recor Bedding

Ontworpen en
gemaakt in België

AVVIO

VERSUS
Standaard

pocketveer



Inclusief RF bediening

Vaste uitvoering ook verkrijgbaar in Trendelenburg (voor mensen met
reflux en/of problemen met de bloeddruk)

Elektrische uitvoering met uitschuifbaar rugdeel
en nekondersteuning

Duurzaam, fris slaapcomfort

Een goed slaapssysteem bestaat uit twee delen. De kwaliteit van de
matras enerzijds moet worden ondersteund door de juiste ondergrond
anderzijds. Een goede bodem biedt stabiliteit en steun, maar
past zich ook aan de verschillende belastingen per lichaamszone
aan. Alleen dan zullen uw spieren en uw wervelkolom zich totaal
ontspannen, ligt u confortabel en slaapt u gezond. De ondergrond
moet tevens een goede ventilatie mogelijk maken, zodat de matras
fris en droog zou blijven.
Alle Recor Bedding lattenbodems bestaan uit buigzame veerlatten
in hoogwaardige multiplex. De veerlatten van de AVVIO zijn vervaardigd
uit beuken multiplex. Als langzaam groeiend hardhout bewijst
beukenhout zich al decennia lang als optimale grondstof voor veerlatten
vooral wat betreft weerstand bij belasting en houdbaarheid.
De veerlatten worden d.m.v. duurzame elastische rubberen kappen
opgehangen in stabiele frames. De indrukbaarheid van de kappen
bepaalt mee de veerkracht en duurzaamheid van de lattenbodem.
Hoe meer je lattenbodem is aangepast aan je lichaamsvorm, hoe
comfortabeler je slaapt. Een hardheidsinstelling die afgestemd is
op uw lichaamscontouren, past perfect en verdeelt de drukpunten
gelijkmatig en evenwichtig.

De kracht van de combinatie

Avvio matrassen en lattenbodems zijn perfect op elkaar afgestemd.
De werking van de speciale zonering van de matrassen wordt nog
extra versterkt door de verschillende instellingen en mogelijkheden
van de Avvio lattenbodems.

AVVIO LATTENBODEMS
Duurzaam, fris slaapcomfort

Instelbare schouderzone, zowel
omhoog als naar beneden

Spiraalvormig veerelement
met hoog belastingsvermogen

Rode onderliggende latten
voor extra draagkracht

Variabele hardheidsinstellingLatten van langzaam groeiend
beukenhout

Instelbare middenzone zowel
omhoog als naar beneden



Helemaal naar uw persoonlijke wens

Een slanke of een stoere boxspring?
Vast of elektrisch verstelbaar voor een extra comfortabele  
ondersteuning tijdens de slaap? U kiest.
De keuze tussen een standaard boxspring met traditionele  
dubbeldoek matras (2.1) of voor een gestoffeerde boxmatras met 
comfortverhogende topper (3.1).
Overigens is de boxspring collectie aangevuld met fraaie hoofd- 
borden. De boxspring-set kunt u helemaal naar uw eigen behoeften
en smaak vervolledigen dankzij een ruime keuze aan kleuren,  
stoffen, lederlooks en verschillende afwerkingsdetails zoals de  
pootjes.

AVVIO BOXSPRING
COLLECTIE

1 Kies de boxspring

 of

    Kies de bedbodem met bedkader

2 Kies een matras 2.1
 (2.1 uitvoering) 

 of

 Kies de matras 3.1 met
 topper (3.1 uitvoering)

3 Kies het hoofdbord 

4 Kies de kleur /
  meubelstoffen

5 Kies de pootjes

vast of elektrische verstelbaar

matras 2.1

vlak elektrisch

Dritto

alu-look natuur oud-grijs wengé brons aluminium antraciet

stofgroep 1 stofgroep 2 

Punto Ripresa Fessura

AVVIO boxmatras in cellflex in
hardheid soft, medium of firm

AVVIO topper c ellflex, lazyfoam
of natuurlatex

AVVIO matras in cellflex, latex L.O.S., lazyfoam,
natuurlatex in soft, medium of firm uitvoering

Quadrato

boxmatras 3.1 met topper

hoofdborden (hoogte 100 cm of 125 cm)

meubelstoffen

pootjes

Stel zelf je Avvio Boxspring samen die het beste bij jou past.

natuur oud-grijs wengé

optie: uitdraaibaar

30 cm26 cm22 cm

dikte van de boxbak (spring)
verkrijgbaar in 22 / 26 / 30

in vlak of elektrisch

lattenbodem   bedkader 24cm



Hoofdbord Punto
met Boxsprings 22

Hoofdbord Quadrato
met Boxsprings 30

Hoofdbord Dritto
met bedkader 24

Hoofdbord Ripresa
met Boxsprings 26



Melbergstraat 6, B-3600 Genk
T +32(0)89 36 51 11

www.recor.be
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Kwaliteit en vakmanschap als roeping

Het verhaal begint in 1947 wanneer René Corthouts zijn
eerste matrassen leert maken in het bedrijf van zijn tante.
René is door de microbe gebeten en start zijn eigen
onderneming in 1949. 
René wil iets maken en daarna verkopen. Nog voor zijn
legerdienst start hij met de productie van matrassen en
zo werd Recor geboren. Door de gedrevenheid en focus
op vakmanschap worden de Recor-matrassen een begrip
en de vraag kan niet bijgehouden worden.

In 1987 wordt Recor Bedding opgericht en wat later in
de jaren ‘90 worden er investeringen gedaan en breidt
Recor Bedding fors uit: de kantoren, productieruimte, en
showroom breiden in totaal uit naar 25 000 vierkante
meter.

Recor Bedding produceert tegenwoordig al 70 jaar lang
kwaliteitsvolle matrassen voor het grote publiek en is
daarom ook heel trots op de ontwikkeling van de matras
van de toekomst, met het oog zich specifiek te richten
op de slaapspecialisten in België en het buitenland.


