MATRASSEN
Feel Well collection
Comfort op maat
De Feel Well Collection biedt u een uitgebalanceerd scala
aan mogelijkheden.
Dit programma geeft u de mogelijkheid om uw
matras aan te passen aan uw persoonlijke wensen.
Dit, ongeacht de matraskeuze van uw partner.
Immers, alle matrassen hebben een hoogte van 21 cm.
Iedereen is anders, iedereen slaapt anders.
Deze collectie biedt u een keuze uit diverse matrastypes zoals:
• pocket
• latex
• koudschuim
• visco.

Voor de hoezen van deze matrassen heeft u een keuze uit 4 types:

INTRO

MEDICOTT

TEMPSAFE

ARIA BASED

Mooie kwaliteit dubbeldoek
met een uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding.
De luxe hoes is doorstikt
met 300 gr./m² dacron en
afneembaar d.m.v. 3-zijden rits. De hoes is chemisch reinigbaar

Deze behandeling maakt
de hoes volledig anti-bacterieel en anti-allergisch.
In tegenstelling tot vele
andere gebeurt dit proces
op een 100% natuurlijke
basis, zonder toevoeging
van chemische producten.
Een must voor personen
met een allergie. De hoes
is doorstikt met antibacterieel behandelde vezel en
deelbaar d.m.v. een ritssluiting aan 4-zijden en
wasbaar op 60°C.

Tempsafe matrasstof bevat
geïntegreerde microcapsules gevuld met parafine.
Deze zorgt voor een dynamische energie circulatie.
De parafine neemt overtollige lichaamswarmte op
en geeft het terug als het
lichaam dat nodig heeft.
De hoes is deelbaar d.m.v.
een ritssluiting aan 4-zijden en wasbaar op 60°C.

Een hoes die is voorzien
van een speciale 3D luchtlaag. Deze zorgt voor een
koel en droog slaapmilieu.
De luchtlaag beschermt
tegen vochtigheid, waardoor huismijt en andere
bacteriën geen kans krijgen. Luchtcirculatie blijft
behouden tot een gewicht
van 2000 kg, uitermate
geschikt voor zware personen. De hoes is deelbaar
d.m.v. een ritssluiting aan
4-zijden en chemisch reinigbaar.

MATRASSEN
MEGAPUR POCKET

Interieur

5 slags, 7 zone pocket afgedekt met 3 cm Megapur® HR60 (soepel) of HR55 (stevig).

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel en stevig.
Keuze hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Door de opbouw van het interieur met 7 zones en de combinatie met Megapur®
koudschuim geeft deze matras een gelijkmatige verdeling van de drukpunten. De
unieke eigenschappen van de Megapur® afdekking zorgt voor een hoge veerkracht
en voor een uitstekende ondersteuning.

MATRASSEN
ELASTOFLEX POCKET

Interieur

5 slags, 7-zone pocket afgedekt met 3 cm latex.

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone pocketinterieur geeft deze matras een gelijkmatige verdeling van de
drukpunten. De latex afdekking geeft een goede verluchting aan de veren kern. De
matras is vooral aangewezen voor personen die een soepeler comfort verkiezen.

MATRASSEN
THERMOCELL POCKET

Interieur

5 slags, 7-zone pocket afgedekt met 3 cm Thermocell® schuim.

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone pocketinterieur in combinatie met visco-elastisch schuim, biedt deze matras hoge veerkracht met drukverlagende eigenschappen. Ideaal voor mensen met
rug- en spierklachten.

MATRASSEN
SORRENTI MICROPOCKET

Interieur
Hoogte
Uitvoering
Kenmerken

7 slags, micropocket met 600 veren/m² afgedekt met 3 cm Megapur® HR 60 (soepel)
of HR 55 (stevig).
Ca. 21 cm.
Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Door het groot aantal veren heeft deze matras een hoge puntelasticiteit. De
combinatie met de kwalitatief hoogstaande Megapur® afdekking geeft een zeer
ergonomisch ligcomfort.

MATRASSEN
MEGAPUR EXELLENCE

Interieur

Megapur® HR 60 (soepel), HR 55 (stevig) voorzien van een 7-zone 3D profiel.

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Door het gebruik van een 7-zone 3D profiel, dat zowel in de lengte als in de breedte
loopt, is de punteleasticiteit optimaal. Dit biedt een nauwkeurige ondersteuning met
een goede verhouding tussen souplesse en tegendruk.

MATRASSEN
NOVAPUR

Interieur

6 cm Thermocell® viscoschuim + 12 cm Megapur® HR 35 met 3D profiel.

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar Medium.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
De ligkwaliteit van de Novapur matras is werkelijk superieur. Het verlaagt de druk
op spieren en bloedvaten. Ideaal voor mensen met rug- en spierklachten. Dankzij de
goede eigenschappen van deze matras, wordt deze veelvuldig gebruikt in ziekenhuizen bij patiënten om doorliggen te voorkomen.

MATRASSEN
FERRARA

Interieur

Latex interieur 7 zones.

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
De latex kern met verticale en laterale verluchtingskanalen geeft een goede ventilatie.
Dankzij het 7 zone interieur vormt deze matras zich zeer goed naar de contouren van
het lichaam.

MATRASSEN
TOPPERS

HR 60

Latex

Interieur

Keuze uit Megapur® HR 60, Thermocell® schuim of latex.

Hoogte

Ca. 7 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Thermocell®

Leverbaar soepel.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based. Tijk niet afneembaar.
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
De topper oplegmatras verhoogt het comfort bij iedere bestaande of nieuwe matras.
Ideaal om een 2 persoons topper te gebruiken over 2x 1 persoons matrassen.
De keuze van het interieur, HR 60, visco-elastisch drukverlagend schuim of latex kan
aan de persoonlijke wensen worden afgestemd.
De boorder bij de Medicott, TempSafe en Aria Based is uitgevoerd met het Dynamic
Air System.

MATRASSEN
AMBIANCE HR

Interieur

5 slags, 7-zone pocket afgedekt met 3 cm Megapur® HR 60 (soepel) of HR 55 (stevig).

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Door de opbouw van het interieur met 7-zones en de combinatie met Megapur® koudschuim geeft deze matras een gelijkmatige verdeling van de drukpunten. De unieke
eigenschappen van de Megapur® afdekking zorgt voor een hoge veerkracht en voor een
uitstekende ondersteuning.

MATRASSEN
AMBIANCE LATEX

Interieur

5 slags, 7-zone pocket afgedekt met 3 cm latex.

Hoogte

Ca. 21 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel & stevig.
Keuze Hoezen: Intro, Medicott, TempSafe, Aria Based.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone pocketinterieur geeft deze matras een gelijkmatige verdeling van de drukpunten. De latex afdekking geeft een goede verluchting aan de veren kern. De matras
is vooral aangewezen voor personen die een soepeler comfort verkiezen.

MATRASSEN
ALL IN ONE

Interieur

Interactieve pocket, 7-zone met 370 veren/m², afgedekt met 3 cm HR 70.

Hoogte

Ca. 23,5 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Pocketinterieur leverbaar in soepel en stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone interactieve pocketinterieur met grote en kleine pocketveertjes (565 veren
op een 1-pers. matras) regelt de juiste tegendruk en een gelijkmatige verdeling van de
drukpunten. De HR 70 afdekking zorgt voor een goede conformiteit. Voor een uitstekende vocht- en luchtcirculatie is de matras voorzien van het Dynamic Air System. De
huismijtvrije Medicott® hoes is met een dubbele 4-zijden rits uitgevoerd.

MATRASSEN
SOLID

Interieur

Geneste pocket, 7-zone met 300 veren/m², afgedekt met 4 cm Megapur® HR 55M.

Hoogte

Ca. 24 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar in 1 uitvoering stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone geneste pocketinterieur waarbij de veren extra dicht bij elkaar zitten zorgt
voor een extra goede opvang van het lichaamsgewicht. In combinatie met 4 cm HR 55
koudschuim zorgt deze combinatie voor een stevige ligging. Ideaal voor mensen met
een hoger lichaamsgewicht. Voor een uitstekende vocht- en luchtcirculatie is de matras
voorzien van het Dynamic Air System. De huismijtvrije Medicott® hoes is met een dubbele 4-zijden rits uitgevoerd.

MATRASSEN
SOLID THERMO

Interieur

Geneste pocket, 7-zone met 300 veren/m², afgedekt met 4 cm Themocell®.

Hoogte

Ca. 24 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel en stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone geneste pocketinterieur waarbij de veren extra dicht bij elkaar zitten
zorgt voor een extra goede opvang van het lichaamsgewicht. In combinatie met 4 cm
Themocell® schuim zorgt deze combinatie voor drukverlagende eigenschappen en een
hoge stabiliteit. Ideaal voor mensen die een hoge ondersteuning zoeken. Voor een uitstekende vocht- en luchtcirculatie is de matras voorzien van het Dynamic Air System.
De huismijtvrije Medicott® hoes is met een dubbele 4-zijden rits uitgevoerd.

MATRASSEN
REAL CARE

Interieur

Visco-elastisch schuim 7 cm & Megapur® HR 60 (soepel) of HR 55M (stevig) 12 cm met
5-zone 3D profiel.

Hoogte

Ca. 19 cm.

Damast

Gladde dubbeldoek voorzien van het Dynamic Air System met dubbele rits.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar soepel en stevig
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Door de extra dikke laag van visco-elastisch Thermocell® schuim en de gladde dubbeldoek hoes wordt het lichaam uitermate goed ondersteund. De Megapur® HR 55M
onderlaag met 5 zone profilering zorgt voor een juiste verdeling van de drukpunten. Het
3D profiel is afgestemd op het Dynamic Air System waarbij een goede vocht- en lucht
circulatie is gewaarborgd. De Real Care hoes is voorzien van een dubbele 4-zijden rits.

MATRASSEN
BRIGHTON & BRIGHTON PREMIUM

Interieur
Hoogte
Uitvoering
Kenmerken

5 slags 7 zone pocket met 270 veren/m².
Brighton: interieur afgedekt met Megapur® HR 60 (soepel), HR 55M (stevig).
Brighton Premium: interieur afgedekt met latex.
Ca. 25 cm.
Leverbaar in soepel en stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het 7-zone pocketinterieur geeft deze matras een gelijkmatige verdeling van de drukpunten. De Megapur HR en latex (Premium) afdekking zorgen voor een goede conformiteit en een goede verluchting van de veren kern. De matras is zeer luxueus afgewerkt
met een paneelstiksel en voorzien van 4 luxe handgrepen.

MATRASSEN
SCARLET

Interieur

Polyether monoblok SG 40 soft.

Hoogte

Ca. 16 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

Elastische damast met banenstiksel doorstikt met 200 gram/m² wol of 200 gram/m²
dacron (anti-allergisch).
Leverbaar soepel.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Een matras met een goede verhouding tussen souplesse en stevigheid.

MATRASSEN
BALI

Interieur
Hoogte
Damast
Uitvoering
Kenmerken

Megapur® HR met een densiteit van 40 kg/m³. Het interieur is voorzien van een schouderprofilering.
Ca. 17 cm.
Afneembare hoes met sinus banenstiksel doorstikt met 200 gr/m² dacron (anti-allergisch). Wasbaar op 60º C.
Leverbaar soepel & stevig.
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het veerkrachtige Megapur® HR schuim voelt bij een eerste contact zacht aan maar
geeft bij verdere samendrukking een goede ondersteuning. Door zijn open celstructuur
heeft deze kern een lange levensduur. Door het aanbrengen van eem schouderprofilering
in de kern vermijdt men belasting van de schouders.

MATRASSEN
MEGAPUR PLUS

Interieur

Megapur® HR 60 (soepel), HR 55M (stevig) met schouderprofilering.

Hoogte

Ca. 17,5 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

Elastische damast met sinus banenstiksel doorstikt met 200 gram/m² wol of 200
gram/m² dacron (anti-allergisch).
Leverbaar soepel & stevig.
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Een matras met een goede verhouding tussen souplesse en stevigheid. Het veerkrachtige Megapur® HR schuim voelt bij een eerste contact zacht aan maar geeft bij verdere
samendrukking een goede ondersteuning. Door zijn open celstructuur heeft deze kern
een lange levensduur. Door het aanbrengen van een schouderprofilering in de kern vermijdt men belasting van de schouders. De matras is sterk en duurzaam.

MATRASSEN
THERMOCELL

Interieur

Megapur HR 55 kern van 12 cm met 1 zijde 6 cm visco-elastisch schuim.

Hoogte

Ca. 20 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

Afneembare Tencel® hoes met wave banenstiksel doorstikt met 350 gr/m² wol of 200
gr/m² dacron (anti-allergisch).
Leverbaar soepel & stevig (visco-elastische laag)
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Door de combinatie van koudschuim met drukverlagend visco-elastisch schuim is deze
matras uitermate geschikt voor mensen met rug- of spierklachten. Deze matras wordt
veelvuldig gebruikt bij mensen die langdurig in bed moeten blijven liggen.

MATRASSEN
RAINBOW GREEN

Interieur

5 slags bonnellvering met SG 40 afdekking.

Hoogte

Ca. 20,5 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

Damast met luxe sierstiksel doorstikt met 350 gram/m² wol of 200 gram/m² dacron
(anti-allergisch).
Leverbaar medium.
Geschikt voor vlakke matrasdragers.
Een matras met een uitstekende ventilatie. Uitstekend geschikt voor mensen die veel
transpireren. Deze matras wordt veel gebruikt in hotels.

MATRASSEN
RHODOS & RHODOS LUXE

Interieur

Latex interieur met verstevigde middensector.

Hoogte

Ca. 16 cm.

Damast

Uitvoering
Kenmerken

Rhodos:
		
Rhodos Luxe:
		

Elastische damast met sinus banenstiksel doorstikt met 200 gram/m²
wol of 200 gram/m² dacron (anti-allergisch).
Afneembare hoes met sinus banenstiksel doorstikt met 300 gr/m² wol
of 300 gr/m² dacron (anti-allergisch).

Leverbaar Medium.
Uitermate geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Een elastische matras met een hoge souplesse. De verstevigde middensector zorgt voor
een goede tegendruk bij de heupzone.

MATRASSEN
KLEUTERMATRASSEN

Interieur

Babymatras: Polyether SG 20.
Kleuter SG 30: Polyether SG 30.
Kleuter HR 35: Megapur® HR 35.
Kleuter Bonnell: Voorzien van een bonnell interieur afgedekt met 2 cm SG 20.

Hoogte		Babymatras: 6 cm.

Kleuter SG 30: 10 cm.
Kleuter HR: 10 cm.
Kleuter Bonnell: 13 cm.

Damast

Babymatras: Gladde stretch hoes met 2-zijden rits.
Kleuter SG 30: Damast voorzien van een sierstiksel doorstikt anti-allergisch.
Kleuter HR 35: Afneembare huismijtvrije Medicott hoes doorstikt met 200 gram/m² dacron anti-allergisch. Hoes wasbaar op 60º C.
Kleuter Bonnell: Damast voorzien van een sierstiksel doorstikt anti-allergisch.

MATRASSEN
AMAZONE

Interieur

Polyetherschuim met een densiteit van SG 30 kg/m³.

Hoogte

Ca. 14 cm.

Damast

De damast is behandeld tegen huisstofmijt en doorstikt met anti-allergische vezels.

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar medium.
Geschikt voor vlakke matrasdragers.
De matras geeft een aangenaam comfort. Ideaal voor kinderbedden of logeerkamers.

MATRASSEN
AMBRE

Interieur

Hoogwaardige Megapur® HR schuim met een densiteit van 40 kg/m³.

Hoogte

Ca. 18 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

Mooie dubbeldoek met een uitermate zachte ‘Touch’. De stof is doorstikt met anti-allergische vezels.
Leverbaar soepel & stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het veerkrachtige Megapur® HR schuim volet bij een eerste contact zacht aan, maar
geeft bij verdere samendrukking een goede ondersteuning.
Door zijn open celstructuur heeft deze kern een lange levensduur.

MATRASSEN
MONTE CARLO

Interieur

Hoogwaardige Megapur® HR schuim met een densiteit van 40 kg/m³.

Hoogte

Ca. 14,5 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

De damast is behandeld tegen huisstofmijt. De zomerzijde is doorstikt met anti-allergische vezels. De winterzijde is doorstikt met wol.
Leverbaar soepel & stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
Het veerkrachtige Megapur® HR schuim volet bij een eerste contact zacht aan, maar
geeft bij verdere samendrukking een goede ondersteuning.
Door zijn open celstructuur heeft deze kern een lange levensduur.

MATRASSEN
PROMO QUEEN

Interieur

4 Slags bonnellvering met comfortschuim afdekking.

Hoogte

Ca. 16 cm.

Damast

Damast met luxe sierstiksel doorstikt met 200 gram/m² dacron (anti-allergisch).

Uitvoering
Kenmerken

Leverbaar medium.
Geschikt voor vlakke matrasdragers.
Een matras met een uitstekende ventilatie. Uitstkend geschikt voor mensen die veel
transpireren.
Deze matras wordt veel gebruikt in hotels.

MATRASSEN
ROYAL SHUTTLE

Interieur

Bonnell veer 5-slags 200 veren per m².

Hoogte

Ca. 20 cm.

Damast
Uitvoering
Kenmerken

De veren zijn afgedekt met vilt en comfortschuim. Luxe stof van een goede kwaliteit. De
damast is huismijtwerend behandeld en doorstikt met anti-allergische vezels.
Leverbaar stevig.
Geschikt voor vlakke matrasdragers.
De bonnell veren geven door hun thermische verharding een lange levensduur en een
grote stevigheid.
De matras geeft een stevig comfort en een goede ondersteuning.

MATRASSEN
ADMIRAL

Interieur
Hoogte
Damast
Uitvoering
Kenmerken

Uni zone pocketvering (ca. 260 veren per m². Afgedekt met vilt en een soepele comfortschuimlaag van SG 40 kg/m³.
Ca. 21 cm.
Mooie dubbeldoek met een zachte ‘Touch’. De stof is doorstikt met anti-allergische vezels aan de zomerzijde en wol aan de winterzijde.
Voorzien van 4 handgrepen.
Leverbaar medium.
Geschikt voor vlakke matrasdragers.
Omdat de pocketveren individueel bewegen, krijgt men een goede ondersteuning.
De vier handgrepen zorgen voor een goede handelbaarheid van de matras.

MATRASSEN
NAPELS

Interieur
Hoogte
Damast
Uitvoering
Kenmerken

Pocketvering met 7-zones (ca. 270 veren per m². Afgedekt met vilt en een soepele
comfortschuimlaag van SG 40 kg/m³.
Ca. 20 cm.
Dubbeldoek hoes. Anti-bacterieel behandeld De hoes is afneembaar d.m.v. een rits aan
3-zijden. Deze is doorstikt met anti-allergische vezels en wasbaar op 60ºC.
Leverbaar soepel en stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
De pocketveer geeft u een optimale ondersteuning.
De 7 zones in de kern zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de drukpunten.

MATRASSEN
DUNE

Interieur
Hoogte
Damast
Uitvoering
Kenmerken

Pocketvering met 7-zones (ca. 270 veren per m². Afgedekt met vilt en een soepele
comfortschuimlaag van SG 40 kg/m³.
Ca. 20 cm.
Dubbeldoek hoes. Anti-bacterieel behandeld De hoes is afneembaar d.m.v. een rits aan
3-zijden. Deze is doorstikt met anti-allergische vezels en wasbaar op 60ºC.
Leverbaar soepel en stevig.
Geschikt voor verstelbare matrasdragers.
De pocketveer geeft u een optimale ondersteuning.
De 7 zones in de kern zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de drukpunten.

MATRASSEN
HOOFDKUSSENS & T-STUK

LATEX HOOFDKUSSENS
Interieur
Hoogte
Damast
Kenmerken

Latex interieur voorzien van luchtkanalen.
ca. 60x70x10 cm.
Voorzien van een katoenen hoes. 			
Elastisch kussen met een goede ondersteuning zonder dat het kussen inzakt.

THERMOCELL HOOFDKUSSENS
Interieur
Hoogte
Damast
Kenmerken

Visco-lastisch schuim interieur voorzien van een nekrol.
ca. 40x70x10 cm.
Voorzien van een huismijt vrije Medicott hoes. Wasbaar op 60ºC.			
Door de drukverlagende eigenschappen van het visco-elastisch schuim geeft het kussen een uitstekende ondersteuning zonder afknellen van de spieren en bloedvaten.
Ideaal voor mensen met nek klachten.

T-STUK
Interieur
Hoogte
Damast
Kenmerken

SG 40 bekleed of onbekleed.
ca. 12x200x8 cm.
Bij T-stuk bekleed wordt deze afgewerkt met een vaste damast.			
Het T-stuk zorgt voor een goede overbrugging van de naad tussen 2 matrassen.

Boxsprings
CLEO

Doorlopende stoffering

Bonnell interieur

Interieur

Houten kader op latten met 5-slags bonnellvering met SG 25 afdekking.

Hoogte

Ca. 17 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Stoffering loopt op de bovenkant door. Alle stoffen leverbaar met uitzondering van
stof Falcon (lederlook). Niet leverbaar met voetborden.
Keuze uit diverse hoofdborden.
De boxspring biedt u hoog comfort en schoonheid. De luxe stoffering kan naar uw
persoonlijke wensen worden afgestemd en maakt een ledikant overbodig.

Boxsprings
PASSIONATA

Afgewerkte spiegel

Pocket interieur

Interieur

Houten kader op latten met 5-slags zone pocket interieur en SG 30 afdekking.

Hoogte

Ca. 17 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Bovenkant afgewerkt met spiegel. Alle stoffen leverbaar.
Keuze uit diverse hoofd- en voetborden.
De boxspring biedt u hoog comfort en schoonheid. Door gebruik van een zone pocket
interieur biedt de Passionata boxspring extra comfort en stabiliteit.
De luxe stoffering kan naar uw persoonlijke wensen worden afgestemd en maakt een
ledikant overbodig.

Boxsprings
ELANZA

Afgewerkte spiegel

Pocket interieur

Interieur

Houten kader op latten met 5-slags zone pocket interieur en SG 30 afdekking.

Hoogte

Ca. 30 cm.

Uitvoering
Kenmerken

Bovenkant afgewerkt met spiegel. Alle stoffen leverbaar met uitzondering van stof
Falcon (lederlook).
Keuze uit diverse hoofdborden.
De boxspring biedt u hoog comfort en schoonheid. De luxe stoffering kan naar uw
persoonlijke wensen worden afgestemd en maakt een ledikant overbodig. Door de
dikte van de box biedt de Elanza een rijke en degelijke uitstraling.

Boxsprings
SIENNA

Bevestiging voetbord & poten

Interieur
Hoogte
Uitvoering
Kenmerken

Bevestiging hoofdbord & poten

Pocket interieur

Metalen onderframe met MDF kader met 5-slags zone pocket interieur met SG 30
afdekking.
Ca. 20 cm excl. poten.
Bovenkant afgewerkt met spiegel. Alle stoffen leverbaar met uitzondering van stof
Falcon (Lederlook).
De boxspring biedt u hoog comfort en schoonheid. U combineert uw matras met een
matrasdrager die gebaseerd is op een zone pocket interieur. De luxe stoffering kan
naar uw persoonlijke wensen worden afgestemd en maakt een ledikant overbodig.
De Sienna is vlak en elektrisch verkrijgbaar.

Boxsprings
VÄNNÄS & KYLANN GESTOFFEERDE POCKET

Vännäs pocket

Kylann pocket

VÄNNÄS POCKET
Interieur
Hoogte

5-slags 7-zone pocket afgedekt met SG 40.
Hoes leverbaar in de stoffen: Bradford, Sita, Heaven, Montfort.
Ca. 19 cm.

KYLANN POCKET
Interieur
Hoogte
Kenmerken

5-slags 7-zone pocket afgedekt met Megapur® HR 60 (soepel) of HR 55 (stevig).
Hoes leverbaar in de stoffen: Bradford, Sita, Heaven, Montfort.
Ca. 19 cm.

In combinatie met een boxspring zorgen deze pocketvering matrassen voor een soepel
gevoel en een uitstekende ondersteuning. Samen met boxspring toppers zorgt deze
combinatie voor de ‘finishing touch’ en brengt het ligcomfort op een hoger niveau.

Boxsprings
HOOFD- EN VOETBORDEN
Hoofd- & vooetbord Standaard Recht 7 cm

Hoofd- & Voetbord Kubic Recht 10 cm

Hoofdbord Recht 15 cm

Hoofdbord Golf

Hoofdbord Classic

Hoofdbord Luna

Hoofd- & voetbord Bjorn

Interieur
Hoogte

Uitvoering

Kader opgebouwd uit hout bekleed met een laag polyether schuim.
Hoofdbord
Hoofdbord
Hoofdbord
Hoofdbord
Hoofdbord

Standaard Recht (7 cm):
Kubic Recht (10 cm):
Recht 15 (15 cm)
Golf & Classic:
Bjorn:

80 of 100 cm.
80 of 100 cm.
100 cm.
100 cm.
105 cm.

Voetbord: 50 cm.
Voetbord: 50 cm.
Voetbord: 70 cm.

Leverbaar in alle stoffen.
Hoofdbord Classic & Luna niet leverbaar in stof Falcon (lederlook).

Boxsprings
ACCESSOIRES

HOCKERS & VOETBANK
Afmeting
Uitvoering
Kenmerken

Hocker:
Voetbank:

40x40x48 cm
120x40x48 cm

Leverbaar in Bradford, Sita, Monfort, Heaven, Kentucky.
Stof Falcon alleen leverbaar bij Hocker met glasplaat.
Hocker leverbaar met en zonder glasplaat.

VOETBEUGEL
Uitvoering

Voetbeugel met of zonder hoes.
Hoes leverbaar in Bradford, Sita, Montfort, Heaven, Kentucky.

Boxsprings
POTEN

+
zwenkwiel

beuken

zwart

kersen

aluminium

wengé

kersen

aluminium

BOXSPRING POTEN
Afmeting

Kenmerken

Blok:
Blok:
Rond:
Rond:
Rond:

8 cm
12 cm
15 cm vast
18 cm vast
15 en 18 cm (+2 zwenkwiel)

aluminium, wengé.
aluminium, kersen, wengé.
beuken, kersen, aluminium, zwart (kunststof).
beuken, aluminium.
beuken, aluminium.

Blok poten leverbaar per 6 stuks. Zwenkwiel niet leverbaar.
Ronde poten leverbaar per 6 stuks zonder of met 2x zwenkwiel.

BOXSPRING SLEDE POTEN
Afmeting
Kenmerken

Slede: 8 cm. Kleur: blank, wengé, aluminium (Elanza).
Set bestaat uit 1 hoekdeel en 2 rechte delen en kleine blokpoten voor midden onder
de boxspring.

Boxsprings
TOPPERS

Zinder

Kylann

Vännäs

ZINDER
Interieur
Damast
Hoogte

Comfortschuim SG 25.
Dubbeldoek met ruitstiksel. Anti-allergisch doorstikt.
Ca. 7 cm.

KYLANN
Interieur
Damast
Hoogte

Keuze uit Megapur® HR 60, Latex, Thermocell®.
Afneembare dubbeldoek hoes, 3 zijden rits. Wasbaar op 60°C. Anti-allergisch doorstikt.
Ca. 7 cm.

VÄNNÄS
Interieur
Damast
Hoogte

Keuze uit Megapur® HR 32, Latex, Thermocell®.
Luxe dubbeldoek met luxe paneelstiksel. Anti-allergisch doorstikt.
Ca. 8 cm.

LATTENBODEMS
POPULAIR

Kenmerken

Hoogte
Uitvoering

De lattenbodem is opgebouwd uit een massief beuken kader met 28 gelaagde
beuken latten. De latten zijn opgehangen in flexibele rubbers.
Instelbaar middensector versteviging d.m.v. schuifregelaars.
De lattenbodem kan geleverd worden met een uitschuifbaar pootstel (hoogte instelbaar van 22-26 cm).
Ca. 7 cm.
Leverbaar in vast, handverstelbaar en elektrisch.
De Populair handverstelbaar is hoofd-, rug- en been verstelbaar.
De elektrische uitvoering is traploos verstelbaar d.m.v. 2 motoren.

LATTENBODEMS
TECH 100

Kenmerken

Hoogte
Uitvoering

De lattenbodem is opgebouwd uit een massief beuken kader met 28 gelaagde
overliggende beuken latten. De latten zijn opgehangen in flexibele rubbers.
Instelbaar middensector versteviging d.m.v. schuifregelaars.
De lattenbodem kan geleverd worden in een closed-ring met aluminium kleur
blokpoot (hoogte 20 cm) bij gebruik zonder ledikant of een uitschuifbaar pootstel
(hoogte instelbaar van 22-26 cm).
Ca. 10 cm.
Leverbaar in vast, handverstelbaar en elektrisch.
De Tech 100 handverstelbaar is rug- en been verstelbaar.
De elektrische uitvoering is traploos verstelbaar d.m.v. 2 motoren.

LATTENBODEMS
TECH 300

Kenmerken

Hoogte
Uitvoering

De lattenbodem is opgebouwd uit een massief beuken kader met 42 gelaagde
overliggende beuken latten. De latten zijn opgehangen in flexibele rubbers.
De schouderzone is voorzien van een speciaal ontwikkeld veersysteem. In de
heupzone zijn de latten individueel instelbaar. De lattenbodem kan geleverd worden in een closed-ring met aluminium kleur blokpoot (hoogte 20 cm) bij gebruik
zonder ledikant of een uitschuifbaar pootstel (hoogte instelbaar van 22-26 cm).
Ca. 10 cm.
Leverbaar in vast, handverstelbaar en elektrisch.
De Tech 300 handverstelbaar is rug- en been verstelbaar.
De elektrische uitvoering is traploos verstelbaar d.m.v. 2 motoren.

LATTENBODEMS
TECH 500

Kenmerken

Hoogte
Uitvoering

De lattenbodem is opgebouwd uit een massief beuken kader met 28 gelaagde
overliggende beuken latten. De latten zijn opgehangen in kantelbare rubbers op
een veren balanssysteem. De schouderzone is voorzien van een speciaal ontwikkeld veersysteem. In de heupzone zijn de latten individueel instelbaar. De lattenbodem kan geleverd worden in een closed-ring met aluminium kleur blokpoot
(hoogte 20 cm) bij gebruik zonder ledikant of een uitschuifbaar pootstel (hoogte
instelbaar van 22-26 cm).
Ca. 10 cm.
Leverbaar in vast, handverstelbaar en elektrisch.
De Tech 500 handverstelbaar is rug- en been verstelbaar.
De elektrische uitvoering is traploos verstelbaar d.m.v. 2 motoren.

