Groen slapen is
goed slapen

Met Element geef je zelf je duurzame
nachtrust vorm. Op jouw manier.
Een heel leven lang.
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Groen slapen
is goed slapen
	Dat jij fijn en goed slaapt, dat is onze missie bij Beter
Bed. Of je nu jong of oud bent, alleen of samen slaapt,
in Element vind je een unieke, duurzame boxspring die
precies bij jou past.
	Element is volledig modulair opgebouwd. De boxspring is
eenvoudig helemaal uit elkaar te halen en alle gebruikte
materialen zijn recyclebaar. Ook zijn alle afzonderlijke
onderdelen los van elkaar te vervangen. Het betreft stuk
voor stuk zogenaamde mono-materialen in plaats van
gemengde grondstoffen, waardoor ze volledig herbruikbaar zijn. Hoe duurzaam Element precies is, hebben
we in samenwerking met TNO inzichtelijk gemaakt.
Uit diverse tests en metingen blijkt het circulaire karakter
van het ingenieuze ontwerp. De keuzes die jij maakt bij
het samenstellen van jouw Element, bepalen uiteindelijk
de exacte groenscore van je bed.

	Al bij het zien van ons herkenbare Groen Slapen label
weet je: dít is een product dat op een verantwoorde
manier tot stand is gekomen, met gebruik van duurzame
materialen. Vanzelfsprekend zonder in te leveren op
kwaliteit, want wat heb je aan een boxspring die niet de
juiste ondersteuning en het gewenste comfort biedt?
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Hoe groen is
jouw bed?
De keuzes die jij maakt bij het samenstellen
van jouw Element boxspring, bepalen de
groenscore ervan. Elk materiaal heeft een
eigen impact op de genoemde aspecten en
dus de totaalscore. Weet je de uiteindelijke
groenscore van je bed, dan weet je hoe
duurzaam jouw Element is ten opzichte van
traditioneel ontworpen boxsprings.

6

Samenwerking
met TNO
Materialen niet afdanken, maar opnieuw gebruiken;

100%

75%

85%

25%

dát is het idee achter de circulaire economie.
Productketens worden zo aangepast, dat
50%

producten minder schaarse, uitputtelijke

Groenscore circulariteit
hoofdbord Knop

grondstoffen bevatten. Op deze manier wordt
gebruik van nieuwe grondstoffen uitgespaard,

100%

blijft meer economische waarde behouden en
wordt onze planeet minder belast.

Om inzichtelijk te maken wat Element bijdraagt

75%

87%

25%

aan een betere wereld, heeft Beter Bed TNO
ingeschakeld; de onafhankelijke Nederlandse
50%

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk

Groenscore circulariteit
hoofdbord Kiem

onderzoek. Met hun unieke IMPACT-methode
(Integrated Method of sustainable Product

100%

Assessment for Circular Transition), kunnen
we meten wat de effecten zijn op aspecten
als hulpbronnen, mens & milieu én economie.
75%

Het resultaat noemen we de groenscore van

76%

25%

het product.
50%

De groenscores geven ons ook inzicht en
kennis, die we in de toekomst kunnen inzetten

Groenscore
gehele set Element

bij optimalisatie en ontwikkeling van meer
duurzame producten als Element.

Meting op basis van
TNO rapport 04/19
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Geen nietjes.
Wél een klikprofiel.

Geen lijm.
Wél innovatieve clips.

De stoffering wordt aan je bed geklikt.

Speciaal ontwikkelde en gepaten

Hierdoor is de stof makkelijk afneem-

teerde clips houden de onderdelen

baar, wasbaar én kan je na verloop

van je boxspring op hun plek. Dankzij

van tijd nog eens van kleur wisselen,

deze ingenieuze verbindingsmethode

bijvoorbeeld! Bovendien is de stof

kan je bed eenvoudig weer gede

uiteindelijk bij het recyclen goed te

monteerd en het materiaal volledig

scheiden van de andere onderdelen.

hergebruikt worden.

Lang leve
de materialen
	Sinds jaar en dag wordt bij de productie van boxsprings
en matrassen gebruikgemaakt van schuim, lijm en
nietjes. Deze materialen zijn niet zo makkelijk te
demonteren of te hergebruiken. Door ze te vervangen door
nieuwe, recyclebare materialen en door verbindingen te realiseren
middels een ingenieus klikprofiel, heeft Beter Bed een boxspring
weten te realiseren die volledig modulair en dus circulair is.

8

Geen schuim.
Wél micropockets.
Thermisch verbonden micropockets
zorgen voor stabiliteit en comfort over
de gehele breedte van het matras, ook
aan de zijkanten. Deze schuimvervanger
is niet alleen goed voor je eigen slaapcomfort, maar ook goed voor het milieu!

Innovatief alternatief
voor lijm, schuim
en nietjes

In plaats van schuim heeft de matras micropockets.
Lijm wordt ook niet meer gebruikt. Dat is vervangen
door een minimum aantal recyclebare schroeven en
speciaal ontworpen, gepatenteerde kunststof clips.
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Slaap de
wereld beter
	Beter Bed is erin geslaagd een boxspring te ontwikkelen die volledig recyclebaar
is. Dankzij de modulaire opbouw van Element kun je onderdelen los van elkaar
vervangen, wat ervoor zorgt dat het bed langer meegaat. Komt de boxspring
uiteindelijk aan het einde van haar levensduur, dan is het bed eenvoudig uit
elkaar te halen. Alle materialen worden gescheiden en belanden door hun
zuivere vorm ieder weer in hun eigen keten. Zowel hout als staal en polyester
worden maximaal hergebruikt en krijgen een tweede leven.

10

onderhoud
Stoffen zijn wasbaar
op 30 graden
voor een langere
levensduur

service

Hét
circulaire
systeem
van
element

Dankzij het modulaire
karakter kun je ook
tussentijds onder
delen vervangen*

klant

element
boxspring

nieuwe
boxspring
latex

Wordt gerecycled
als grondstof
voor andere
rubberproducten*

recycling
hout

Panelen na reiniging
hergebruikt in nieuwe
boxspring*

kunststof
Wordt gerecycled
als grondstof
in gelijkwaardige
toepassing*

karton

Verpakkings
materiaal
wordt volledig
gerecycled

*
*
*
*
*

staal

Stalen onderdelen
(hoekstukken) na
reiniging hergebruikt*

Service: Tegen een kleine vergoeding zorgen wij ervoor dat jouw Element weer past bij je wensen van dat moment.
Latex: 85% van de grondstoffen is afkomstig uit natuurlijk hernieuwbare grondstoffen.
Hout: Het overig hout: 25% naar spaanplaat toepassingen, 75% naar biomassa producten (bijv. pellets).
Kunststof: De zuivere kunststof wordt gerecycled als grondstof in gelijkwaardige toepassing. Gemengd kunststof gerecycled in minder complexe producten.
Staal: Overig verwerkt tot grondstof en opnieuw gebruikt in gelijkwaardige toepassing.
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Een hele
geruststelling
De Forest Stewardship Council verstrekt het
FSC label alleen aan duurzame bosbouwers.
Zo blijven bossen voor komende generaties
bewaard. Duurzaam hout, recyclebare micro
pockets en het innovatieve bevestigingssysteem met gepatenteerde, herbruikbare clips,
maken dat jij met een gerust gevoel slaapt.
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De boxsprings van Element zijn volledig
modulair opgebouwd en daarmee
ontworpen voor hergebruik.
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Hoofdborden
Je hebt keuze uit 2 typen hoofdborden: het strakke
hoofdbord Kiem of hoofdbord Knop, met knoopjes.
Welke past het best in jouw slaapkamer?

Eenvoudig
afneembare en
vervangbare stoffering

Pootjes

Aluminium

Wengé

Naturel

Kies uit 3 verschillende pootjes: naturel, wengé of
aluminium en maak je Element boxspring compleet!
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Topmatrassen
	Een topmatras geeft extra comfort en meer gemak bij het opmaken. In de
Element collectie vind je een topper van Talalay latex en een van HR polyester.

Topmatras Latex
Het comfortabele Talalay latex in dit top
matras, is een cradle-to-cradle natuurrubber,
wat deels hergebruikt moet kunnen worden,
zonder dat daar schadelijke afbraak
methodes voor nodig zijn. De gebruikte

Topmatras HR

voor het milieu, omdat bij de productie ook

De kern van dit topmatras bestaat uit

nog eens gebruik is gemaakt van duurzame

het monomateriaal HR polyurethaan,

energiebronnen.

oftewel zacht polyester, dat ooit weer
in turnmatten en als onderlaag voor
tapijten verwerkt kan worden.
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materialen zijn veilig voor mens, maar óók

Ondersteuning
en comfort
In plaats van schuim zijn micropockets
gebruikt aan de zijkanten van het matras.
Deze zijn recyclebaar en geven het
matras de stevigheid die nodig is.

De tijk is gemaakt van
puur 100% polyester
en daardoor recyclebaar

Matras
Dit heerlijke matras is 20cm hoog en verkrijgbaar in twee hardheden. Ga voor de ondersteuning die je het fijnst vindt. Kies uit een wit
of een gestoffeerd matras. De laatste
combineer je met een extra topmatras.
Bekleding wassen? Dankzij een makkelijke
knoopsluiting verwijder je deze eenvoudig.
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Omdat we
de planeet te
leen hebben
Het past binnen de circulaire filosofie om een
product wel te gebruiken, maar niet te bezitten.
Daarom kan je Element ook leasen. Na afloop
van de termijn lease je met een gerust hart een
nieuwe Element. ‘Je oude’ wordt
verantwoord afgevoerd en gerecycled
om maximaal hergebruikt
te worden.
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Olbia
100% recycled. Deze stof is
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100% PET.
De garen van de
stof is samengesteld uit
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duurzaamheid
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combinatie van verschillende gerecyclede materialen?

i te

Kies je favoriet uit 3 stofsoorten en 29 kleuren en
bekleedt je boxspring naar eigen smaak.

Page
100% polyester. Doordat dit een
mono-materiaal is, is de stof
eenvoudig te recyclen en
opnieuw als polyestergaren
in te zetten.
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Retour- en
vervangservice
	Dankzij het modulaire karakter, kan je ook tussentijds onderdelen vervangen.
Is je bed nog prima, en wil je alleen een nieuwe tijk voor je matras of
topmatras, een nieuwe kern voor je topmatras of nieuwe bekleding voor
je hoofdbord, matras of boxspring? Voor een servicebedrag zorgen wij
ervoor dat jouw Element weer past bij je wensen van dat moment.

Koop of lease?
Het past binnen de circulaire filosofie om een product wel te gebruiken,
maar niet te bezitten. Daarom kan je Element ook leasen. Na afloop
van de termijn kun je met een gerust hart een nieuwe Element leasen.
‘Je oude’ wordt verantwoord afgevoerd en gerecycled om maximaal
hergebruikt te worden.

Voor meer informatie over prijzen
en leasetarieven; scan de QR code.
of ga naar beterbed.nl/element

*Deze service is een niet-doorlopend goederenkrediet aanbod van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag
naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de winkel. Beter Bed treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander. Santander en Beter
Bed geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
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Vanwege het circulaire karakter
van Element nemen wij bedden
na gebruik retour.
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Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

beterbed.nl/element

Groen slapen is
goed slapen

