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AAN DE WIEG VAN DE SLAAPVOORLICHTERS
Bijna 45 jaar geleden bundelden een aantal gelijkgestemde
beddenspeciaalzaken hun krachten. Alle kennis en ervaring van de
afzonderlijke bedrijven werd vanaf dat moment gedeeld. Zo ontstond
er een unieke samenwerking, met als doel het leveren van de best
denkbare service. Slapen is namelijk een gewichtige zaak. Slapen is
een vak. De Slaapvoorlichters beheersen dat vak als geen ander.
De klanten plukken de vruchten van de intensieve samenwerking
van de Slaapvoorlichters. Gedeelde kennis vertaalt zich immers in
betere slaapadviezen op maat. Vaak wordt geprobeerd het ideale
bed te ontwerpen dat voldoet aan ieders wens. De Slaapvoorlichters
geloven daar niet in; zo’n bed bestaat namelijk niet. Welk bed voor
u geschikt is, hangt evenveel van u als van het bed af. Bij onze
adviezen staat het individu daarom centraal.
De Slaapvoorlichters: garantie voor kwaliteit
Een goed bed kopen is niet eenvoudig. U wilt immers een bed dat
precies bij u past én bovendien jaren meegaat. Als Slaapvoorlichters
stellen wij zeer hoge eisen aan de merken die wij voeren. De
materialen, de technologie, het ontwerp: alles moet van de hoogste
kwaliteit zijn. Anders kunnen wij er niet volledig achter staan en dan
laten wij u er zeker niet op liggen.

De klant plukt de vruchten
van de intensieve samenwerking
van de Slaapvoorlichters
4

5

SLAPEN IS ONS VAK ...
Wij zijn niet tevreden als u een goed bed koopt

constructiefouten. Verder kunt u een aanschaf waar u achteraf

Dat klinkt gek, maar dat is het niet. Een goed bed verkopen is voor

spijt van heeft, in overleg met uw Slaapvoorlichter onder bepaalde

ons pas de eerste stap. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u zo veel

voorwaarden ruilen. Een kast die nagesteld moet worden,

mogelijk plezier van uw aanschaf heeft. Dat begint met de levering.

een bed dat kraakt: wij staan altijd klaar om u te helpen met

Onze producten worden gratis bij u afgeleverd en gemonteerd.

eventuele problemen. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van onze

Desgewenst voeren wij uw oude spullen af.

servicedienst bij uw verhuizing: tegen uurtarief helpen wij uw bij de
Slaapvoorlichter gekochte slaapkamer te demonteren en weer

Ligging

Complete slaapkamers

Linnenkasten

• Matrassen (alle soorten)

• Ledikanten en nachtkastjes

• Draaideurkasten

• Boxsprings (ook verstelbaar)

• Deelbare ledikanten

• Vouwdeurkasten

Zodra u iets bij een Slaapvoorlichter koopt, profiteert u van onze

perfect te installeren. Ook kunt u bij ons terecht voor het bijvullen van

permanente service. Wij garanderen bijvoorbeeld alle producten

uw donzen dekbed. Als Slaapvoorlichters rusten wij niet voordat u

• Lattenbodems (ook verstelbaar)

• Toilettafels met spiegels

• Schuifdeurkasten

gedurende de normale levensduur tegen fabricage- en/of

helemaal tevreden bent!

• Spiralen (ook verstelbaar)

• Kommodes en hoekkastjes

• Inloopkasten

• Dekmatrassen

De Slaapvoorlichters rusten
niet voordat u helemaal
tevreden bent

• Kasten op maat

Stofvrije collectie

Bedden op comforthoogte

Kinder- en tienerbedden

• Anti-allergeen matrassen

of extra brede bedden

• Hoogslapers

• Anti-allergeen dekbedden

• Seniorenledikanten

• Bedden met bergladen

• Anti-allergeen hoofdkussens

• Ledikanten op wielen

• Stapelbedden

• Anti-allergeen hoezen

• Extra breed: 100, 120 of 140 cm
• Hoog/laagbedden
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Bedtextiel

Bedmode/textiel

Diversen

• Hoofdkussens

• Dekbedovertrekken

• Dekbedden bijvullen

• Kussens in alle maten

• Kinderdekbedovertrekken

• Dekbedden voorzien van

• Nekkussens

• Hoesonderlakens

• Donzen dekbedden

• Lakens en slopen

• Dekbedden wassen

• Wollen dekbedden

• Hoesmoltons

• Dubbeldivanbedden

• Wildzijde dekbedden

• Onderdekens van wol en katoen

• Vouwbedden

• Synthetische dekbedden

• Molton onderslopen

• Wollen en katoenen onderdekens

• Geplastificeerde hoesmoltons

• Wollen dekens en plaids

• Spreien en plaids

nieuwe tijk
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Test!
Test zelf uw nachtrust aan de hand van deze vragen:

Heeft u bij het opstaan last van:
... slapende handen of armen?
... stijve benen?
... een stram gevoel in uw rug?
... een stijve, pijnlijke nek of hoofdpijn?
... gevoelige schouders?

ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee

Als u op uw rug ligt, heeft u dan
de neiging uw benen op te trekken?

ja

nee

Heeft u voor het slapen veel moeite uw
kussen op de juiste hoogte te krijgen?

ja

nee

Als u met z’n tweeën slaapt, moet u
zich dan altijd tegelijk omdraaien?

ja

nee

Heeft u ’s nachts vaak een broeierig,
zweterig gevoel?

ja

nee

Herkent u zichzelf in één of meer van deze klachten? Kruis het betreffende hokje aan.
Het gaat er hierbij niet om of u deze klachten tegelijk ervaart. Bij één of meer kruisjes
‘ja’ doet u er goed aan uw Slaapvoorlichter te raadplegen. Samen met hen kunt u dan
bepalen wat precies de oorzaak is en hoe deze verholpen kan worden.
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HARD SLAPEN: EEN PIJNLIJK MISVERSTAND
Natuurlijk is het prettig als uw slaapkamer er
goed uitziet, maar een mooie slaapkamer
brengt u nog geen goede nachtrust. Het
belangrijkste aan een slaapkamer is de

Zo ligt u goed
Het lichaam rust het best uit als er geen enkele spier

matras en dat wat daaronder zit. Want dáár

gespannen is. Die ideale rusthouding is niet te bereiken

ligt de basis voor optimaal slaapcomfort.

op een te hard of doorgezakt bed! De wervelkolom dient

Vandaar dat uw Slaapvoorlichter u altijd
een slaapkamer zal adviseren die zich

volledig in balans te liggen. De ruggengraat loopt dan

zowel door haar constructie en vormgeving

horizontaal.

onderscheidt, als door veel ‘onzichtbare’
kwaliteiten. Op die manier krijgt u een
slaapkamer die u ook met uw ogen dicht
waardeert.
Bent u ook zo hardleers als het om uw

Foute lighouding op een te hard bed

nachtrust gaat?
Men zegt: ‘Slapen op een hard bed is
gezond.’ De Slaapvoorlichters blijven dit
hardnekkige misverstand bestrijden. Op
een harde ondergrond krijgt uw lichaam
nauwelijks de kans om echt uit te rusten,
met alle vervelende gevolgen van dien.
Een doorgezakt bed is overigens ook niet
goed. In beide gevallen ligt de wervelkolom
in een kronkel, in een verkeerde lighouding.
Daardoor ontstaat er ongewone druk of rek
op de tussenwervelschijven, die tegen de
ochtend pijn in uw rug veroorzaakt, terwijl de
nachtrust uw lichaam juist ontspanning moet

Foute lighouding op een doorgezakt bed

brengen.

Juiste lighouding

12

13

HET KOMT AAN OP DE JUISTE COMBINATIE
Voor een optimale
nachtrust is een goed
verende matras vereist,
en een ondergrond
die al dan niet
meebeweegt.

De ondergrond voor uw matras is bijvoorbeeld een boxspring, een lattenbodem of
een spiraal. Samen met de matras vormt
deze een flexibele combinatie, die wijkt
waar het nodig is (bij heupen en schouders),
maar steun geeft bij benen, taille en nek.
De keuze van het juiste kussen is al even
belangrijk, want alleen bij een goede combinatie van kussen en matras ligt de wervelkolom, en in het verlengde daarvan ook het
hoofd, echt horizontaal. Mede door gebruik
van het juiste kussen rust u goed uit en wordt
u fit wakker, zonder hoofd-, nek- of rugpijn.

Uw Slaapvoorlichter helpt u
graag met een persoonlijk
advies!
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IN GESPREK MET DE THERAPEUT
De deskundige van het bewegingsapparaat

voorkomen van klachten zoals COPD, astma

Op de vraag of hij zijn visie wil geven op

en hyperventilatie.

het belang van het slapen en de rol die de

Al deze gespecialiseerde fysiotherapeuten

matras daarin speelt voor met name de

worden geconfronteerd met specifieke

rug, verschijnt er een milde glimlach op zijn

vragen over het slapen. Voor een kind

gezicht. “Ik weet niet of de Slaapvoorlichters

gelden andere regels dan voor een senior,

wel zo blij zullen zijn met mijn mening. De

als het om de aanschaf van een bed en een

algemene stelling dat de wervelkolom zoveel

matras gaat.

mogelijk gelijkmatig ondersteund moet zijn, is

Chris Schröder,

een open deur die iedereen kan bedenken.

Schröder: “Men zou zelfs zo ver kunnen gaan

Daar heb je geen Slaapvoorlichters voor

met te zeggen dat het op een stevige

nodig. Maar welke matras voor wie nou goed

ondergrond slapen voor sommige

eerstelijns Medisch Centrum de Eedenburgh in

is, is een moeilijker te beantwoorden vraag.”

mensen prettiger is dan op een zachte

Hilversum.

Chris Schröder, fysio- en manueeltherapeut,

ondergrond. Immers, de prikkel van de

is van mening dat niemand weet wat

stevige ondergrond dwingt de slaper

een goede matras is. Nooit is er gedegen

tot regelmatig draaien. Voor bepaalde

onderzoek gedaan naar de relatie van de

aandoeningen is het draaien een betere

matras en de kwaliteit van slapen.

optie dan langdurig in één houding liggen.

Geboren 8 oktober 1952 te Hilversum
Fysio- en Manueeltherapeut, realisator van het

Juist omdat het slapen in combinatie met

Om het juiste bed met de juiste matras te
kunnen kiezen zult u moeten gaan proefliggen
bij uw Slaapvoorlichter. Niet voor niets biedt de
Slaapvoorlichter in zijn speciaalzaak een ruime
keuze om u de weg te wijzen in de wereld van
goed en gezond slapen en u te begeleiden bij
het maken van de juiste keuze. Vaak genoeg
horen we de opmerking dat proefliggen geen
nut zou hebben. Alleen het proefliggen biedt
inderdaad geen antwoord op de vraag of een
bed goed of slecht voor u is; dit moet u ook niet
verwachten. Proefliggen biedt wel antwoord op
de vraag of een bed aangenaam comfortabel is
en of u zich er plezierig op voelt. Hierin is niemand
gelijk. De Slaapvoorlichter stemt zijn advies af
op uw persoonlijke wensen, aangevuld met een
vakkundige en kritische kijk op goed en gezond
slapen.

Voel het verschil …
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In het Medisch Centrum de Eedenburgh, waar

de verschillende aandoeningen van het

Chris Schröder de afdeling Fysiotherapie runt,

bewegingsapparaat heel complex kan

zijn twaalf fysiotherapeuten werkzaam. Alle

zijn en niemand een standaardoplossing

specialisaties zijn daar vertegenwoordigd:

voor de verschillende situaties heeft, ben

manuele therapie, sportfysiotherapie, een

ik blij met de Slaapvoorlichters. Natuurlijk

deskundige op het gebied van het bekken

kun je overal allerlei merken matrassen

(waaronder problematiek rondom de

kopen. Alleen, als de matras je niet bevalt

zwangerschap en incontinentie), verder

is er weinig service en heb je veel geld

een deskundige die zich bezighoudt met de

uitgegeven aan iets waar je geen plezier

geriatrische patiënt, een oedeemtherapeut,

aan beleeft. De Slaapvoorlichters zien deze

een hartrevalidatietherapeut, maar ook een

complexiteit als een uitdaging en zijn pas

kinderfysiotherapeut en - heel uitzonderlijk -

tevreden als de klant slaapt zoals hij of zij

een ademtherapeut, voor het steeds meer

zich dat had voorgesteld.”

Voorkomen is beter dan genezen
“Er zijn veel factoren die de kwaliteit van
slapen beïnvloeden. Dat een
goede slaap essentieel is voor een
gevoel van algeheel welbevinden is
ontegenzeggelijk. Een van de factoren
die een goede slaap beïnvloedt is een
bed. Ieder individu heeft zijn eigen
voorkeur. De maat is: sta ik ’s morgens
uitgerust op? Een slecht uitgerust
lichaam verhoogt namelijk de kans
op klachten; voorkomen is beter dan
genezen”, aldus Schröder.
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WAAROM SLEEP & DREAM?
De beste nachtrust

Moderne techniek

Sleep & Dream is het exclusieve merk

Vakmanschap, moderne en vooruit

van de Slaapvoorlichters. Tientallen

strevende techniek en pure, natuurlijke

gerenommeerde fabrikanten vervaardigen

materialen zijn de basisingrediënten voor

topproducten voor deze collectie. De

de Sleep & Dream-collectie. Onafgebroken

intensieve samenwerking tussen de

bewaken we vergaarde kennis die

Slaapvoorlichters en fabrikanten heeft in de

van belang kan zijn voor uw nachtrust.

loop der jaren zijn vruchten afgeworpen.

Vernieuwende kennis en toepassingen

De fabrikanten die aanschuiven bij de

vragen vaak om nieuwe technieken

ontwikkelingen hebben allemaal een flinke

die alle betrokken fabrikanten als eerste

dosis ervaring op hun vakgebied en hebben

beproefd in huis hebben. Producten met

daardoor een belangrijke inbreng bij de

zorg vervaardigd en samengesteld om uw

realisatie. Er wordt geproduceerd volgens

dromen werkelijkheid te laten worden.

de strenge eisen van de Slaapvoorlichters
ten aanzien van kwaliteit en comfort, met als

Milieu

enig doel: de beste nachtrust, uw nachtrust.

Alleen fabrikanten die aan de zeer
strenge milieu-eisen van Nederland en

Bestaande techniek

Europa voldoen, komen in aanmerking

Zoals vandaag de dag bijna met ieder

om een product te vervaardigen dat het

product het geval is, worden veranderingen

Sleep & Dream-label draagt. Zo bezitten de

zeer snel doorgevoerd. Vaak wordt een

toegepaste textielvarianten van bijvoorbeeld

verandering in gang gezet met veel media-

de dekbedden het Öko-Tex-keurmerk en zijn

aandacht. Het doorvoeren van nieuwe

veel materialen GOTS of KbT gecertificeerd.

technieken dringt bestaande technieken

Dit wil zeggen dat deze producten op

echter vaak naar de achtergrond, inclusief

internationaal niveau wetenschappelijk

alle roemrijke ervaringen en capaciteiten.

gekeurd zijn: dit verzekert de gebruiker

De Slaapvoorlichters kunnen zich aan deze

dat het product aan strenge eisen voor

trend onttrekken omdat de collectie niet

ecologie en menselijk welbevinden voldoet.

wordt gevoed vanuit marketingoogpunt,

Strenge keurings- en controlevoorschriften

maar vanuit vakkennis. Natuurlijk liggen onze

garanderen eveneens een gelijkblijvende

prioriteiten bij een continue ontwikkeling

productkwaliteit, zodat u met een gerust hart

en verbetering, maar geboekte successen

kunt slapen.

Slapen is ons vak en dat
nemen wij heel serieus!
Waarom doet een gerenommeerde
beddenspeciaalzaak zo veel
moeite om het gebruik van een
exclusief merk te adviseren, terwijl
er al zo veel merkfabrikanten op
de markt zijn?
Het antwoord is simpel.
Wij willen van iedere fabrikant
het beste product afnemen
om voor iedere klant het beste
slaapcomfort te realiseren,
zonder enige concessie te doen
aan de kwaliteit van ons advies.
Fabrikanten hebben andere
belangen en andere argumenten,
omdat ze producent zijn.
Productiebedrijven zijn nu eenmaal
afhankelijk van een bepaalde
efficiëntie in de productielijnen.
De Slaapvoorlichters kijken puur
naar het slaapcomfort, zonder
enige concessie.
Als onafhankelijke adviseurs voor
goed en gezond slapen zouden
wij anders niet meer zo objectief
zijn als zou moeten.

zien wij liever terug in uw bed en niet in onze
prijzenkast.
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Natuurlatex,
een groene grondstof
Bij de productie van natuurrubber, het kweken van rubberbomen
(Hevea Brasiliënsis) en het tappen van latex, treden slechts weinig
negatieve milieueffecten op. In de natte tropen hebben boom
gewassen een duidelijk ecologisch voordeel boven éénjarige
gewassen. Het bladerdak en het wortelstelsel van de bomen
reguleren het microklimaat, zodat een scala aan secundaire planten
kan gedijen, terwijl de bodem beschermd wordt tegen uitdroging en
de eroderende invloed van regens. De bomen bieden een habitat
voor een grote variëteit aan dieren.
Eenmaal in productie blijven rubberbomen, afhankelijk van de
tapintensiteit, 20 tot 35 jaar leveren. Daarna wordt er gerooid en
herplant. Het Heveahout wordt voor 95% gebruikt, onder andere in
de meubelindustrie.
Gezien de belangstelling voor de opwarming van de aardatmosfeer
door CO2-uitstoot, is vermeldenswaardig dat een rubberplantage qua
koolstofbinding nauwelijks onderdoet voor een primair tropenbos.
De hoeveelheid commerciële energie die nodig is voor het oogsten,
verwerken en transporteren van natuurrubber is slechts een fractie
van wat nodig is voor bijvoorbeeld synthetische rubber (zie grafiek).

De Hevea Brasiliënsis, ofwel
rubberboom, produceert in één
jaar genoeg latex voor
één natuurlatex matras van
17 centimeter dik!

Hier geniet natuurrubber dus een duidelijk milieuvoordeel.

• Voor de productie van natuurlatex matraskernen
wordt minimaal 6 keer minder energie verbruikt dan
voor de productie van synthetische matraskernen.
• Geen toevoeging van (chemische) vulstoffen aan
receptuur!
• Alle producten worden als halffabrikaat na
fabricage zo’n 5x gewassen om een zo zuiver
mogelijk product te verkrijgen.

• Alle Sleep & Dream natuurlatex producten
zijn op basis van de meest zuivere natuurlatex
geproduceerd. Het natuurlatex aandeel bedraagt
minimaal 80%.
• Natuurlatex wordt op een natuurvriendelijke wijze
gewonnen en verwerkt tot natuurlatex matrassen,
afdekmaterialen en hoofdkussens.

NATUURLATEX MATRASSEN
Schuimrubber matrassen op basis van

ieder ander materiaal door de natuurlijke

niet sterk genoeg is, treedt spoedig slijtage

zuivere natuurlatex

veerkracht en elasticiteit. Na zware belasting

op. Een kwalitatief mindere afdeklaag

De grondstof voor schuimrubber is

keert het materiaal direct terug in zijn

geeft ook te weinig isolatie, waardoor de

natuurlatex. Tegenwoordig werkt men veel

oorspronkelijke vorm. De Sleep & Dream

matras te koud ligt. Daarom besteden de

met synthetische latex. De Sleep & Dream

schuimrubber matrassen zijn bovendien door

Slaapvoorlichters hier veel aandacht aan en

schuimrubber matrassen worden echter

en door van hetzelfde kwaliteitsmateriaal

worden er uitsluitend natuurlijke materialen

traditioneel vervaardigd van natuurlijke

gemaakt.

in de afdeklagen verwerkt. Deze afdeklagen

latex, het melksap van de rubberboom.
Natuurrubber onderscheidt zich van

ENERGIE VERBRUIKT VOOR PRODUCTIE
Natuurlatex

bestaan uit diverse lagen van natuurlijke
Natuurlijke afdeklagen

materialen als katoen, scheerwol, wildzijde,

De kwaliteit van de afdeklaag is mede

kameelwol, kasjmier, alpaca of bamboe.

bepalend voor het comfort en de levensduur

Synthetische afdekmaterialen, die door veel

van een matras. Wanneer deze te dun of

fabrikanten gebruikt worden, zorgen voor
een broeierig en zweterig gevoel.

Polychloropeen (synthetische latex)

SOLUTION

SBR (synthetische latex)
Polybutadieen (synthetische latex)
EPDM (synthetische latex)
Polyurethaan (Polyether/koudschuim)
Visco elastisch Polyurethaan (traagschuim)
Polypropyleen (synthetische latex)
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Alle Sleep & Dream natuurlatex matrassen zijn voorzien van heup- en
schoudercomfortzones en zijn leverbaar in extra brede of lange maten en
in drie verschillende hardheden: soepel, standaard en stevig.
23

NATUURLATEX MATRASSEN
ROSENNE

REGULATEX

SAVANT

SOLUTION

• 20 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

• 21 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

• 23 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

• 26 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

Matras kern
Deze, op basis van natuurlatex vervaardigde, matras heeft een
uitmuntend veerkarakter en door zijn open celstructuur een
natuurlijke vochtregulerend vermogen. De matras is voorzien van
heup- en schoudercomfortzones.

Matras kern
Deze, op basis van natuurlatex vervaardigde, matras heeft een
uitmuntend veerkarakter en door zijn open celstructuur een
natuurlijke vochtregulerend vermogen. De matras heeft een
7-zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, verstevigde
middensector en lendezone. De kern is aan de boven- en
onderzijde voorzien van extra ventilatiekanalen.

Matras kern
Deze, op basis van natuurlatex vervaardigde, matras heeft een
uitmuntend veerkarakter en door zijn open celstructuur een
natuurlijke vochtregulerend vermogen. De matras heeft een
7-zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, verstevigde
middensector en lendezone. De kern is aan de boven- en
onderzijde voorzien van extra ventilatiekanalen.

Matras kern
Deze, op basis van natuurlatex vervaardigde, matras heeft een
uitmuntend veerkarakter en door zijn open celstructuur een
natuurlijke vochtregulerend vermogen. De matras heeft een
7-zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, verstevigde
middensector en lendezone. De kern is aan de boven- en
onderzijde voorzien van extra ventilatiekanalen.

Afdeklaag
De afneembare stretchhoes bestaat uit 28% GOTS katoen,
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van de best
geselecteerde katoen en Texelse scheerwol (totaal ca.
600 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex® voor het op een

Afdeklaag
De afneembare stretchhoes bestaat uit 28% GOTS katoen,
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van de best
geselecteerde katoen en Texelse scheerwol (totaal ca.
700 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex® voor het op een
natuurlijke wijze opruimen van allergenen en Adaptive® voor een
optimale vochtafvoer en warmteregulatie. De afneembare hoes
is chemisch te reinigen onder code P. De matras is geschikt voor
alle goed ventilerende (verstelbare) matrasdragers.

Afdeklaag
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 38% katoen,
34% bamboe en is rondom voorzien van de best geselecteerde
GOTS katoen, GOTS zijde, Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT
merinowol (totaal ca. 750 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex®
voor het op een natuurlijke wijze opruimen van allergenen en
Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en warmteregulatie.
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder code P.
De matras is geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare)
matrasdragers.

Afdeklaag
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 39% katoen en 33%
lyocell en is rondom voorzien van de best geselecteerde bamboe,
GOTS zijde, alpaca, Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT
merinowol (totaal ca. 750 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex®
voor het op een natuurlijke wijze opruimen van allergenen en
Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en warmteregulatie.
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder code P.
De matras is geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare)
matrasdragers.

natuurlijke wijze opruimen van allergenen en Adaptive® voor een
optimale vochtafvoer en warmteregulatie. De matras is geschikt
voor alle goed ventilerende (verstelbare) matrasdragers.

Op pagina 35 vindt u uitgebreide informatie over GOTS, KbT,
Purotex® en Adaptive®. Alle Sleep & Dream matrassen kunnen
uitgevoerd worden in een Wash uitvoering, zie pagina 39.
Alle Sleep & Dream matrassen (m.u.v. Baroness en Rosenne) kunnen
uitgevoerd worden in een Ecocare uitvoering, zie pagina 40 en 41.
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Op pagina 35 vindt u uitgebreide informatie over GOTS, KbT,
Purotex® en Adaptive®. Alle Sleep & Dream matrassen kunnen
uitgevoerd worden in een Wash uitvoering, zie pagina 39.
Alle Sleep & Dream matrassen (m.u.v. Baroness en Rosenne) kunnen
uitgevoerd worden in een Ecocare uitvoering, zie pagina 40 en 41.
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PREMIUM NATUURLATEX MATRAS
De absolute
topmatras in de
Sleep & Dreamnatuurlatex
collectie

KbT merinowol

GOTS zijde

GOTS lamswol

kasjmier

bamboe

Matras kern

Afdeklaag

Deze, op basis van natuurlatex vervaardigde,

De matrashoes bestaat uit 28% GOTS

matras heeft een uitmuntend veerkarakter

katoen, 39% katoen en 33% lyocell

• 29 cm dik

en door zijn open celstructuur een

en is rondom voorzien van de best

natuurlijke vochtregulerend vermogen.

geselecteerde bamboe, GOTS zijde,

De matras heeft een 7-zone Triple wafelkern

alpaca, Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol,

met soepele schouderzone, verstevigde

KbT merinowol, kameelwol en kasjmier

middensector en lendezone. De kern is aan

(totaal ca. 900 gr/m²). De hoes is voorzien

de boven- en onderzijde voorzien van extra

van Purotex® voor het op een natuurlijke

ventilatiekanalen.

wijze opruimen van allergenen en

• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op

26

kameelwol

PREMIUM
‘TRIPLE COLLECTION’
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig

Natuurlijke
materialen
staan garant voor
een optimale
ventilatie en
jarenlang
comfort

alpaca

materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice
(d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

Adaptive® voor een optimale vochtafvoer
en warmteregulatie. De afneembare hoes
is chemisch te reinigen onder code P.
De matras is geschikt voor alle goed
ventilerende (verstelbare) matrasdragers.

Op pagina 35 vindt u uitgebreide informatie over GOTS, KbT,
Purotex® en Adaptive®. Alle Sleep & Dream matrassen kunnen
uitgevoerd worden in een Wash uitvoering, zie pagina 39.
Alle Sleep & Dream matrassen (m.u.v. Baroness en Rosenne) kunnen
uitgevoerd worden in een Ecocare uitvoering, zie pagina 40 en 41.
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POCKETVERING MATRASSEN
Een goede pocketvering matras

Elke matras is voorzien van een heup- en

mag u diep in het hart kijken

schoudercomfortzone en een extra steun

Het interieur van de matrassen Baroness,

voor in de rug. De gebruikte materialen

King, Empire, Souvereign en Prestige bestaat

staan borg voor jarenlange veerkracht en

uit unieke tonvormige veren, afzonderlijk

comfort, net als de totale opbouw van de

verpakt in een zakje (pocket). Afhankelijk

matras. De pocketvering matrassen zijn ook

van het type matras zitten er 250 tot 350

geschikt voor toepassing op (motorisch)

veren per m2 in! Alles voor een optimale

verstelbare bedbodems, dankzij de grote

ondersteuning. Uw Slaapvoorlichter beschikt

flexibiliteit.

over opengewerkte modellen, zodat u ook
daadwerkelijk een blik in het hart van de

Alle veren van
de Sleep & Dream
pocketvering matrassen
zijn thermisch gehard.
Deze behandeling
verlengt de
levensduur
aanzienlijk.

28

pocketvering matras kunt werpen.

Voor de Sleep & Dream-collectie
wordt het paardenhaar speciaal
gelatexeerd, waardoor het
zijn vorm behoud en jarenlang
veerkrachtig blijft.
29

POCKETVERING MATRASSEN
BARONESS

KING

EMPIRE

SOUVEREIGN

• 20 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

• 21 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

• 23 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

• 26 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaal- en constructiefouten
• 100 dagen omruilservice (d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

Matras kern
250 stuks 6-slags tonvormige semi-actieve pocketveren per m².
7-zone kern voorzien van lende-, heup- en schoudercomfortzone.
Beide zijden afgedekt met elastisch katoen geïntegreerd in
2.5 cm natuurlatex en voorzien van gezoneerde polyether
side-stabilisatoren.

Matras kern
250 stuks 7-slags tonvormige semi-actieve pocketveren per m².
7-zone kern voorzien van lende-, heup- en schoudercomfortzone.
Beide zijden afgedekt met elastisch katoen geïntegreerd in
3 cm natuurlatex en voorzien van gezoneerde natuurlatex sidestabilisatoren.

Matras kern
250 stuks 7-slags tonvormige semi-actieve pocketveren per m².
7-zone kern voorzien van lende-, heup- en schoudercomfortzone.
Beide zijden afgedekt met 3.75 cm natuurlatex en 0.5 cm
gelatexeerde kokos en paardenhaar. Voorzien van gezoneerde
natuurlatex side-stabilisatoren.

Matras kern
350 stuks 8-slags tonvormige semi-actieve pocketveren per m².
7-zone kern voorzien van lende-, heup- en schoudercomfortzone.
Beide zijden afgedekt met 5 cm natuurlatex en 0.5 cm
gelatexeerde kokos en paardenhaar. Voorzien van gezoneerde
natuurlatex side-stabilisatoren.

Afdeklaag
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 38% katoen,
34% bamboe en is rondom voorzien van de best geselecteerde
katoen en Texelse scheerwol (totaal ca. 600 gr/m²). De hoes is
voorzien van Purotex® voor het op een natuurlijke wijze opruimen
van allergenen en Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en
warmteregulatie. De matras is geschikt voor alle goed ventilerende
(verstelbare) matrasdragers.

Afdeklaag
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 38% katoen,
34% bamboe en is rondom voorzien van de best geselecteerde
katoen en Texelse scheerwol (totaal ca. 700 gr/m²). De hoes is
voorzien van Purotex® voor het op een natuurlijke wijze opruimen

Afdeklaag
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 38% katoen en
34% bamboe en is rondom voorzien van de best geselecteerde
GOTS katoen, GOTS zijde, Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT
merinowol (totaal ca. 750 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex®
voor het op een natuurlijke wijze opruimen van allergenen en
Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en warmteregulatie.
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder code P.
De matras is geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare)
matrasdragers.

Afdeklaag
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 39% katoen en 33%
lyocell en is rondom voorzien van de best geselecteerde bamboe,
GOTS zijde, alpaca, Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT
merinowol (totaal ca. 750 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex®
voor het op een natuurlijke wijze opruimen van allergenen en
Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en warmteregulatie.
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder code P.
De matras is geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare)
matrasdragers.

Op pagina 35 vindt u uitgebreide informatie over GOTS, KbT,
Purotex® en Adaptive®. Alle Sleep & Dream matrassen kunnen
uitgevoerd worden in een Wash uitvoering, zie pagina 39.
Alle Sleep & Dream matrassen (m.u.v. Baroness en Rosenne) kunnen
uitgevoerd worden in een Ecocare uitvoering, zie pagina 40 en 41.
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van allergenen en Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en
warmteregulatie. De afneembare hoes is chemisch te reinigen
onder code P. De matras is geschikt voor alle goed ventilerende
(verstelbare) matrasdragers.
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Op pagina 35 vindt u uitgebreide informatie over GOTS, KbT,
Purotex® en Adaptive®. Alle Sleep & Dream matrassen kunnen
uitgevoerd worden in een Wash uitvoering, zie pagina 39.
Alle Sleep & Dream matrassen (m.u.v. Baroness en Rosenne) kunnen
uitgevoerd worden in een Ecocare uitvoering, zie pagina 40 en 41.
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PRESTIGE POCKETVERING MATRAS

De absolute
topmatras in de
Sleep & Dreampocketvering
collectie

KbT merinowol

Natuurlijke
materialen
staan garant voor
een optimale
ventilatie en
jarenlang
comfort

GOTS zijde

GOTS lamswol

alpaca

kameelwol

kasjmier

bamboe

PRESTIGE
‘TRIPLE COLLECTION’

Matras kern

Afdeklaag

350 stuks 8-slags tonvormige semi-

De matrashoes bestaat uit 28% GOTS

actieve pocketveren per m². 7-zone

katoen, 39% katoen en 33% lyocell

• 29 cm dik

kern voorzien van lende-, heup- en

en is rondom voorzien van de best

schoudercomfortzone. Beide zijden

geselecteerde bamboe, GOTS zijde,

afgedekt met 6.5 cm natuurlatex en

alpaca, Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol,

• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
• 10 jaar 100% garantie op materiaalen constructiefouten
• 100 dagen omruilservice

0.5 cm gelatexeerde kokos en

KbT merinowol, kameelwol en kasjmier

paardenhaar. Voorzien van gezoneerde

(totaal ca. 900 gr/m²). De hoes is voorzien

natuurlatex side-stabilisatoren.

van Purotex® voor het op een natuurlijke
wijze opruimen van allergenen en

(d.w.z. kern verwisselbaar van hardheid)

Adaptive® voor een optimale vochtafvoer
en warmteregulatie. De afneembare hoes
is chemisch te reinigen onder code P.
De matras is geschikt voor alle goed
ventilerende (verstelbare) matrasdragers.

Op pagina 35 vindt u uitgebreide informatie over GOTS, KbT,
Purotex® en Adaptive®. Alle Sleep & Dream matrassen kunnen
uitgevoerd worden in een Wash uitvoering, zie pagina 39.
Alle Sleep & Dream matrassen (m.u.v. Baroness en Rosenne) kunnen
uitgevoerd worden in een Ecocare uitvoering, zie pagina 40 en 41.
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KATOEN

GOTS KATOEN

TEXELSE SCHEERWOL

KBT MERINOWOL
• Isoleert beter en ademt

• Zacht

• Zacht

• Goede warmte isolator

• Ademt goed

• Ademt goed

• Neemt veel vocht op

• Absorbeert goed vocht

• Absorbeert goed vocht

(>20% van het eigen gewicht)

(>20% van het eigen gewicht)
• GOTS gecertificeerd

(>30% van het eigen gewicht)

effectiever dan traditionele wol
• Neemt veel vocht op

• Transporteert het vocht goed

(>30% van het eigen gewicht)

• Hoge elasticiteit / rek (>40%)

•Veel dunner dan traditionele wol
• Zijdezacht
• KbT gecertificeerd (biologische
veeteelt). Geen genetisch
gemodificeerd voer, bestrijdings
middelen enz.
Wol van gelukkige bio-schapen!

MATRASHOEZEN EN AFDEKLAGEN
GOTS ZIJDE

NIEUW ZEELANDSE GOTS LAMSWOL

BAMBOE

• Isoleert zeer goed,

• Goede warmte isolator

• Goede isolatie, warmer bij koud

warm in de winter,

• Neemt veel vocht op (>30% van het eigen gewicht)

koel in de zomer

• Transporteert het vocht goed

weer, frisser als het warm is
• 3x hogere vochtopname dan

• Elastisch

• Hoge elasticiteit / rek (>40%)

katoen en voert vocht snel af

• Neemt zeer goed vocht op

• Zachter dan scheerwol (fijne wol verkregen uit eerste scheerbeurt)

• Hypoallergeen

• Sterkste natuurvezel

• GOTS gecertificeerd

• Antistatisch

• GOTS gecertificeerd

Matrashoezen

GOTS, KbT, Adaptive® en Purotex®

en vermenigvuldigen ze zich. Allergenen,

De Sleep & Dream matrashoezen worden

Materialen die GOTS (Global Organic Textile

zoals de huisstofmijt, worden door de

vervaardigd van natuurlijke materialen,

Standard) gecertificeerd zijn voldoen aan

aanwezigheid van probiotica gereduceerd.

zoals katoen, GOTS katoen, bamboe en

strenge eisen t.a.v. dier, mens en milieu.

De werking van Purotex® is minimaal 10 jaar.

lyocell die zorgen voor een goede en

De dieren worden gehouden volgens

Alle matrashoezen in de Sleep & Dream-

snelle vochtabsorptie. Daaronder worden

biologische standaarden en er worden geen

collectie zijn behandeld met Purotex®

verschillende afdeklagen gebruikt met ieder

schadelijke chemicaliën gebruikt. Arbeiders

zijn specifieke en unieke eigenschappen.

worden goed behandeld en werken onder

Adaptive® is een behandeling die passief

Allemaal om ervoor te zorgen dat uw

veilige arbeidsomstandigheden (geen

textiel verandert in een dynamisch textiel dat

transpiratievocht snel wordt afgevoerd en er

kinderarbeid). Er is een minimumloon voor

op temperatuurswisselingen reageert.

een comfortabel klimaat in bed is. Dat komt

arbeiders en er is een maximum gesteld aan

Zodra uw lichaam het textiel opwarmt start

uw nachtrust zeer ten goede.

het aantal werkuren per week. Natuurlijke

de Adaptive® behandeling die verdamping

De kwaliteit van de afdeklaag is mede

vezels worden op biologische manier

versnelt. Verdamping vermindert de

bepalend voor het comfort en de levensduur

verbouwd, er wordt minder energie verbruikt

vochtigheid en heeft een koelend effect.

van een matras. Wanneer deze te dun of niet

en het afvalwater wordt gereinigd.

Matrassen die behandeld zijn met Adaptive®

sterk genoeg is, treedt spoedig slijtage op. Een

ALPACA

WITTE KAMEELWOL

• Isoleert uitstekend (warm bij kou

• Isoleert uitstekend (warm bij kou • Isoleert uitstekend (warm bij kou

en koel bij warmte) - Andes
• Zeer goede vochtopname
• Eén van de meest begeerde
en luxueuze wol soorten
• Duurzaam
• Hypoallergeen

en koel bij warmte) - Woestijn
• Diervriendelijk en duurzaam
(dieren worden niet geschoren
maar verharen)
• Isoleert beter en ademt
effectiever dan traditionele wol
• Betere temperatuur- en

KASJMIER (PASHMINA) KOKOS/PAARDENHAAR
en koel bij warmte) - Himalaya
• Fijn, zeer zacht en soepel
• Betere temperatuur-en
vochtregulatie dan schapenwol

houden je comfortabel koel, droog en

kwalitatief mindere afdeklaag geeft ook te

KbT (Kontrolliert Biologischer Tierhaltung)

verbeteren de kwaliteit van je slaap.

weinig isolatie, waardoor de matras te koud

gecertificeerde wol is afkomstig van

Alle hoezen in de Sleep&Dream collectie

ligt. Daarom besteden de Slaapvoorlichters

biologische veeteelt. Er worden geen

zijn behandeld met Adaptive®.

hier veel aandacht aan en worden er uit

genetisch veranderd voer, bestrijdings

Adaptive® werkt temperatuur stabiliserend en

sluitend natuurlijke materialen in de afdek

middelen enz. gebruikt. Dus wol van

is Öko-tex getest. De werking van Adaptive is

lagen verwerkt. Deze afdeklagen bestaan

gelukkige bio-schapen!

minimaal 10 jaar (bij normaal gebruik).

uit diverse lagen van natuurlijke materialen

Bij warmte zetten de polymeren uit (zoals de

als katoen, scheerwol, wildzijde, kameelwol,

Purotex bestaat uit microcapsules die

menselijke huid) en vergroten het oppervlak

kasjmier, alpaca of bamboe. Synthetische

natuurlijke probiotica bevatten. Probiotica zijn

(hogere vochtopname). Bij koude krimpen

afdekmaterialen, die door veel fabrikanten als

positieve bacteriën die de slaapomgeving

de polymeren (zoals bij het ontstaan van

met natuurlatex is het elastisch,

afdeklaag gebruikt worden, zorgen voor een

zuiveren. Door lichaamswrijving openen de

kippenvel) en nemen minder vocht op.

vormvast en antibacterieel.

broeierig en zweterig gevoel.

microcapsules en komen de probiotica vrij

•Door de constructie sterk
ventilerend.
• Doordat beiden behandeld zijn

®

• Kokos neemt goed vocht op
en paardenhaar transporteert
het snel

vochtregulatie dan schapenwol
• Zeer zacht en soepel
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KEERLUS

T-STUK

MATRAS OPTIES

Afhankelijk van uw voorkeur kunt u kiezen uit diverse matrasuitvoeringen.
Heel bijzonder is bijvoorbeeld de ‘broekmatras’ die de mogelijkheid geeft
om met een 2-persoons matras toch individueel de hoofdeinden te
verstellen. Naast deze uitvoering kunt u vanzelfsprekend ook kiezen voor

De Sleep & Dream
dekmatras geeft extra
comfort bovenop de matras.
Een aanrader voor wie het
absolute topcomfort zoekt.

twee enkele matrassen naast elkaar, of één grote matras.

2x 1-PERSOONS MATRAS
Sommige mensen ervaren de naad tussen de matrassen wanneer u voor
twee 1-persoonsmatrassen gekozen heeft als hinderlijk. U kunt in deze naad
een zogenaamd T-stuk plaatsen dat de naad opvult.

DEKMATRASSEN
DUO-OPTIE
De broekmatras:

Matrassen van 160 cm en breder worden standaard als duo-optie

DEKMATRAS MET NATUURLATEX

een specialiteit van uw

geleverd. Dit houdt in dat u twee losse interieuren en één grote hoes
ontvangt. Dit biedt voordelen bij het keren van de matras. Bovendien heeft

Voor wie absoluut topcomfort zoekt is er de dekmatras. Een dekmatras

Slaapvoorlichter. Een matras
met twee individueel te

u de mogelijkheid om een 2-persoonsmatras samen te stellen met twee

verstellen hoofdeinden.

lighelften die elk hun eigen ligcomfort en ondersteuningseigenschappen

Lig- en zitcomfort op maat.

hebben. De matras kan hierdoor worden afgestemd op de wensen en
behoeften van twee personen.

1
2

is geen noodzakelijk onderdeel van het bed, maar bezit wel de aan-

3

gename eigenschap een bed heerlijk zacht te laten aanvoelen en u
nog lekkerder te laten slapen. De dekmatrassen uit de Sleep & Dreamcollectie worden gevuld met natuurlatex, afgedekt met katoen en
zuiver scheerwol.

MOGELIJKHEID 1
4

Een dekmatras kan worden toegepast om de hinderlijke middennaad
tussen twee matrassen weg te werken. Ieder geniet dan toch van de

2

persoonlijke ondersteuning vanuit de eigen matras, terwijl het oppervlak over de gehele breedte en lengte wordt bedekt door één grote

3

dekmatras (zie mogelijkheid 1). U kunt ook op elke matras een aparte

2-PERSOONS BROEKMATRAS

2-PERSOONS MATRAS

Tegen meerprijs zijn 2-persoonsmatrassen (140 cm en breder) als broek-

Tegen meerprijs kunt u de kern van uw 2-persoonsmatras

matras te verkrijgen. Een matras met twee ‘losse’ hoofdeinden die de

uit één stuk krijgen.

dekmatras toepassen als u bijvoorbeeld twee verstelbare bedden
heeft (zie hiervoor mogelijkeid 2).
SAFFIER 7 CM

MOGELIJKHEID 2
1 2-persoons dekmatras

mogelijkheid geeft om met een 2-persoonsmatras toch individueel de

2 matras

hoofdeinden te verstellen.

3 boxspring of andere bodem
4 twee 1-persoons dekmatrassen

Wat is de juiste matras voor u?
Het kiezen van de juiste matras is voor veel mensen niet
eenvoudig. Omdat een goede matras 10 tot 15 jaar
meegaat en een flinke investering met zich meebrengt
wilt u graag de juiste keuze maken. Uw lichaam heeft
vier tot zes weken nodig om aan een bed te wennen,
dus hoe bepaalt u wat goed voor u is, en kunt u dat
objectief beoordelen? Dat is niet eenvoudig en dat

weten onze adviseurs maar al te goed.
Slapen is ons vak en met de expertise en ervaring die
wij hebben adviseren wij u graag wat voor u de juiste
keuze is. Daarbij hebben de meeste matrassen van
Sleep & Dream een unieke kosteloze omruilgarantie,
waarbij de hardheid van de matras achteraf gewijzigd
kan worden indien het u onverhoopt niet zou bevallen.
Een geruststellende gedachte ...

ELITE 11 CM

SPLIT DEKMATRAS
Een dekmatras kan ook als split uitvoering geleverd worden.
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HUISSTOFMIJT, ALLERGIEËN, COPD EN ASTMA
Huisstofmijt
De huisstofmijt (Dermatophagoïdes pteronyssinus) is een klein
(ca. 0,3 mm) spinachtig beestje dat met het blote oog nauwelijks
waarneembaar is. Hij leeft van de huidschilfers van mens en dier
en bevindt zich vooral in matrassen, kussens, dekbedden, knuffel
beesten, gestoffeerd meubilair en vloerbedekking. De huisstofmijt zelf
is onschadelijk, maar de uitwerpselen die hij produceert zijn dat niet.
Wij ademen die als stofdeeltjes in, hetgeen bij gevoelige personen
de oorzaak is voor a
 llergische klachten.
COPD & astma
COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitus en long
emfyseem. Astma is een chronische ontsteking van de longen.
Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij zijn
benauwd, ademen piepend en hoesten. Mensen die lijden aan
dergelijke aandoeningen zijn zeer gevoelig voor huisstofmijt. Ook
veroorzaakt het klachten als: een verstopte neus, eczeem, hoesten,
niesbuien en tranende en jeukende ogen. Naar schatting is ca. 10%
van de westerse bevolking gevoelig of allergisch voor huisstofmijt.
Bestrijding
Bestrijding kan door het bedtextiel regelmatig te wassen op 60 of
95 graden. Uw Slaapvoorlichter adviseert u graag over de juiste
maatregelen en mogelijkheden.

WASH UITVOERING
Anti allergische uitvoeringen
Indien u last heeft van allergieën of COPD stelt

HUISSTOFMIJT
STERK UITVERGROOT

Wash uitvoering

Adaptive®

Alle matrassen in de Sleep&Dream collectie

Adaptive® is een behandeling die passief

zijn optioneel en zonder meerprijs leverbaar

textiel verandert in een dynamisch textiel dat

dit zeer speciale eisen aan een matras.

met een wasbare hoes. Vanaf de Savant en

op temperatuurswisselingen reageert.

Alle Sleep & Dream schuimrubber en pocket

Empire zelfs met minderprijs.

Zodra uw lichaam het textiel opwarmt, start

De matrashoes is vervaardigd uit 60%

de Adaptive® behandeling die verdamping

polyester, 40% lyocell en is afgedekt met

versnelt. Verdamping vermindert de

Climawatt. De hoes is wasbaar op 60ºC.

vochtigheid en heeft een koelend effect.

CLIMAWATT

De Wash-hoes is de enige uitvoering waarin

Matrassen die behandeld zijn met Adaptive®

• Wasbaar op 60ºC.

polyester verwerkt is. Ook deze hoes is

houden je comfortabel koel, droog en

• Extreem hoog vochtregulerend. Neemt

behandeld met Purotex en Adaptive .

verbeteren de kwaliteit van je slaap.

adem-en transpiratievocht op, verdeelt

Alle hoezen in de Sleep&Dream collectie

het gelijkmatig en verdampt het vocht

vering matrassen k
 unnen zonder meerprijs en
soms met minderprijs uitgevoerd worden in
de stofvrije uitvoering ‘Wash’. Deze speciale
matrashoes kan op 60 graden gewassen
worden, waardoor de huisstofmijt verdwijnt.

®

®

zijn behandeld met Adaptive®.

Omdat dit regelmatig moet gebeuren, voldoet

Purotex®
Purotex® bestaat uit microcapsules die

Adaptive® werkt temperatuur stabiliserend en

• Anti allergisch

deze hoes aan speciale kwaliteitseisen die dat

natuurlijke probiotica bevatten. Probiotica zijn

is Öko-tex getest. De werking van Adaptive is

• Weinig tot geen voedingsbodem voor

positieve bacteriën die de slaapomgeving

minimaal 10 jaar (bij normaal gebruik).

zuiveren. Door lichaamswrijving openen de

Bij warmte zetten de polymeren uit (zoals de

microcapsules en komen de probiotica vrij

menselijke huid) en vergroten het oppervlak

en vermenigvuldigen ze zich. Allergenen

(hogere vochtopname). Bij koude krimpen

zoals de huisstofmijt, worden door de

de polymeren (zoals bij het ontstaan van

allergenen, zoals de huisstofmijt, door de

aanwezigheid van probiotica gereduceerd.

kippenvel) en nemen minder vocht op.

aanwezigheid van probiotica gereduceerd

De werking van Purotex® is minimaal 10 jaar.

worden. Meer weten? Zie pagina 35.

collectie zijn behandeld met Purotex®

mogelijk maken.
Alle Sleep & Dream matrashoezen zijn
standaard behandeld met Purotex® waardoor
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stelselmatig

huisstofmijt en microben
• Voor een groot deel gerecycled polyester
(PET flessen)

Alle matrashoezen in de Sleep & Dream-
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ECOCARE
GOTS KATOEN

KBT MERINOWOL

• Zacht

•Veel dunner dan traditionele wol

• Ademt goed

• Neemt veel vocht op (>30% van het eigen gewicht)

• Absorbeert goed vocht (>20% van het eigen gewicht)

• Zijdezacht

• GOTS gecertificeerd

• Isoleert beter en ademt effectiever dan traditionele wol
• KbT gecertificeerd (biologische veeteelt). Geen genetisch
gemodificeerd voer, bestrijdingsmiddelen enz.
Wol van gelukkige bio-schapen!

Door te kiezen
voor de Ecocare
uitvoering geeft
u zichzelf en het
milieu extra zorg,
zodat u nog
lekkerder kunt
slapen...

Alle Sleep & Dream matrassen, met uitzon-

Arbeiders worden goed behandeld

dering van de Rosenne en Baroness, kunnen

en werken onder veilige arbeids

zonder meerprijs worden uitgevoerd in de

omstandigheden (geen kinderarbeid).

Ecocare uitvoering. Deze hoes is geheel

Er is een minimumloon voor arbeiders

vervaardigd met 100% ecologische produc-

en er is een maximum gesteld aan het

ten. De stof van de matrashoes is volledig

aantal werkuren per week. De natuurlijke

vervaardigd van 100% ecologische GOTS

vezels worden op een biologische manier

katoen en is doorgestikt op afdeklagen

verbouwd, er wordt minder energie verbruikt

van GOTS katoen, Nieuw Zeelandse GOTS

en het afvalwater wordt gereinigd.

lamswol, KbT merinowol en GOTS zijde.
Materialen die GOTS (Global Organic Textile

Ook deze hoes is behandeld met Purotex® en

Standard) en KbT (Kontrolliert Biologischer

Adaptive®. Meer informatie hierover vindt u

Tierhaltung) gecertificeerd zijn voldoen aan

op pagina 35.

strenge eisen t.a.v. dier, mens en milieu.
De dieren worden gehouden volgens
biologische standaarden en er worden geen
schadelijke chemicaliën, geen genetisch

GOTS ZIJDE

NIEUW ZEELANDSE GOTS LAMSWOL

• Sterkste natuurvezel

• Goede warmte isolator

• Elastisch

• Neemt veel vocht op (>30% van het eigen gewicht)

• Neemt zeer goed vocht op

• Transporteert het vocht goed

• Isoleert zeer goed, warm in de winter, koel in de zomer

• Hoge elasticiteit / rek (>40%)

• GOTS gecertificeerd

• Zachter dan scheerwol (fijne wol verkregen uit eerste scheerbeurt)
• GOTS gecertificeerd
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gemodificeerd voer, bestrijdingsmiddelen enz.
gebruikt. Dus wol van gelukkige bio-schapen!

Ambachtelijk

Natuurlijk

Duurzaam

Warmte
regulerend

Nonallergeen

41

De voordelen op een rij:
• Unieke actieve 8-slags pocket
vering; 300 veren per m2 voor
een perfect veereffect.

De unieke actieve 8-slags vering in

Pockets, die door de speciale constructie

de speciaal geconstrueerde pockets

bijna geheel onafhankelijk van elkaar kunnen

met 300 veren per m2.

bewegen, bieden maximale ondersteuning.

• Onafhankelijk bewegende
pockets voor individueel actieve
vering; lokale ondersteuning
voor elk afzonderlijk punt van
het lichaam, ongeacht het
lichaamsgewicht.
• Voorzien van een schouder
comfortzone.
• Optimale ventilatie en
vochtafvoer door de jute
ventilatielaag en natuurlatex
afdekking met
UV-beschermlaag.
• Door de vele uitvoeringen,
waaronder diverse verstelbare
varianten, is er altijd een Sedna
voor uw specifieke voorkeur.

BOXSPRING SEDNA
De beste boxspring komt van

varianten met afstandsbediening. Verder

Hollandse bodem

zijn verschillende lengte- en breedtematen

De Sedna boxspring is een nieuwe stap

mogelijk. Bij dit alles heeft u ook nog eens de

vooruit op het gebied van slaapcomfort.

keus uit een groot aantal fraaie bekledings

Superieure techniek voor een weldadige

stoffen. Kortom: er is altijd een Sedna die bij

nachtrust. Met een unieke actieve 8-slags

u past. Uw Slaapvoorlichter vertelt u graag

pocketvering met niet minder dan 300 veren

meer over de vele mogelijkheden van deze

per vierkante meter. Voor een nog groter, nog

bijzondere boxspring.

beter verend vermogen. Bovendien kunnen

Keuze uit diverse poten en wielen met

U kunt kiezen uit

verschillende hoogten. In zwart en diverse

honderden kleuren en dessins.

stalen en houten varianten.

• Een elastische ‘spiegel’ voor
betere ondersteuning.

25 jaar
100% garantie
op veerbreuk

De Sedna is er in vrijwel
alle afmetingen.
Ook extra lang en
extra breed.

10 jaar
100% garantie
op motoren

de pockets door hun speciale constructie

Schitterende stofferingsmogelijkheden

bijna geheel onafhankelijk van elkaar

De Sedna boxspring kan in honderden

bewegen. Met als resultaat een slaapsysteem

kleuren en stofsoorten bekleed worden. De

dat zich perfect vormt naar het lichaam en

mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Ook voor

een zeer directe, stabiele ondersteuning

de bekleding van hoofd- en voetborden zijn

geeft, overal waar u dit nodig heeft,

er heel veel mogelijkheden en uitvoeringen.

ongeacht uw lichaamsgewicht.

Wij staan u graag terzijde met suggesties en

uitvoeringen. Ze zijn er met een verstelbaar

Garantie voor volmaakt slaapcomfort

volmaakt slaapcomfort. Tevens is de boxspring

een deskundig advies.

hoofdeinde, maar ook met een verstelbaar

Een boxspring die z’n gelijke niet kent. Dat

voorzien van een schoudercomfortzone.

zitgedeelte, of zelfs met een scharnierpunt

is de Sedna uit de Sleep & Dream-collectie.

Oftewel: topcomfort op maat. Daarnaast

Kies de Sedna die bij u past

• Bekledingsstoffen in eindeloos
veel tinten en dessins; informeer
bij uw Slaapvoorlichter.

• Het comfort van de Sedna
verandert niet als u voor een
verstelbare variant kiest.
• Thermisch geharde veren zorgen
voor een lange levensduur.
• Milieuvriendelijke, veilige en
kostenbesparende motoren.

In alle motoren die in de Sleep & Dream
boxsprings gebruikt worden, wordt een
spanningsvrije adapter gebruikt die de
transformator automatisch van het stroomnet

De Sedna is leverbaar in vele uitvoeringen.

Genieten op een verstelbare

op kniehoogte of in de nek. Rianter kan het

Door de unieke actieve 8-slags pocketvering,

zorgen de jute ventilatielaag en de

scheidt, zolang als het apparaat niet gebruikt

Hij is er als zelfstandige boxspring, maar ook

boxspring, een extra dimensie

niet. Bij veel boxspringmerken verandert het

met pockets die door de speciale constructie

natuurlatex afdekking voor een optimale

wordt. Dit kan tot 96% besparen op het

als inzet voor in een ledikant. Daarnaast

Voordat u beslist tot aankoop, is het nuttig om

comfort als u een verstelbaar bed kiest. De

bijna geheel onafhankelijk van elkaar

ventilatie en een perfecte vochtafvoer.

standby-gebruik. Een ander voordeel is dat

kunt u kiezen uit een metalen of een massief

even stil te staan bij de mogelijkheden van

Sedna geeft in alle uitvoeringen hetzelfde

kunnen bewegen, biedt de Sedna maximale

De Sedna is het tastbare resultaat van

er dus geen spanning op de motoren staat

houten frame. In een vlakke uitvoering, maar

een verstelbare boxspring. Ook de Sedna

comfort. Zie ons overzicht op pagina 45 voor

ondersteuning aan werkelijk elk afzonderlijk

de jarenlange ervaring waarover de

zolang u deze niet gebruikt. Een veilig gevoel!

ook in diverse verstelbare versies, waaronder

is leverbaar in diverse elektrisch verstelbare

alle verstelmogelijkheden.

punt van het lichaam. Een garantie voor

Slaapvoorlichters op dit gebied beschikken.
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Bij alle Sedna
boxsprings kan
een optionele
massage-unit
toegepast
worden

Boxspring Sedna

OVERZICHT UITVOERINGEN SEDNA
S

Standaard (vlakke uitvoering)

N

Nekstand

Z

Zitstand

V

Voetrelax

K

Knieholte-ondersteuning

2-M

S

Z

K

2-M

N

Z

K

3-M

AB

MEMO

Z

K

V

3-M

AB

MEMO

N

Z

K

V

AB

MEMO

	Dubbele motor voor zitstand
en knieholte-ondersteuning

3-M

	Als 2-M, met extra motor
voor voetrelax of nekstand

4-M

	Als 2-M, met extra motoren
voor voetrelax en nekstand

AB

	Draadloze afstandsbediening

MEMO
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3 Individuele geheugenposities

4-M

AB

MEMO

45

De voordelen op een rij:

25 jaar
100% garantie
op veerbreuk
De unieke actieve 8-slags vering in
combinatie met speciaal geconstrueerde
pockets met totaal 600 veren per m2.

• Unieke actieve 8-slags pocket
vering, in combinatie met
speciaal geconstrueerde
pockets met totaal 600 veren per
m2 voor een perfect veereffect.
• Onafhankelijk bewegende
pockets voor individueel actieve
vering; lokale ondersteuning
voor elk afzonderlijk punt van het
lichaam, ongeacht het lichaamsgewicht.
• Voorzien van een
schoudercomfortzone.
• Optimale ventilatie en
vochtafvoer door de
jute ventilatielaag en
natuurlatex afdekking met
UV-beschermlaag.
• Door de vele uitvoeringen,
waaronder diverse verstelbare
varianten, is er altijd een Sedna
voor uw specifieke voorkeur.

BOXSPRING SEDNA DOUBLE

Keuze uit diverse poten en wielen

U kunt kiezen uit honderden

in verschillende hoogten.

kleuren, materialen en dessins.

De Sedna Double
is er in vrijwel alle
afmetingen.
Ook extra lang en
extra breed.

De Sedna Double, voor wie het beste

Sedna Double een nóg soepeler, stabieler en

niet goed genoeg is

fijner ligcomfort.

Voor wie het niet comfortabel genoeg kan

De Sedna boxspring is een nieuwe stap vooruit

zijn, is er de Double. Een uniek gepatenteerd

op het gebied van slaapcomfort. Superieure

dubbel pocketveersysteem met 600 veren

techniek voor een weldadige nachtrust.

per m2, vervaardigd in combinatie met

Bovendien kunnen de pockets door hun

paardenhaar en natuurlatex. Een geweldig

speciale constructie bijna geheel onafhankelijk

ondersteunend vermogen en ultiem

van elkaar bewegen. Met als resultaat een

ligcomfort. Leverbaar in niet-verstelbare

slaapsysteem dat zich beter dan ooit aan-

uitvoering en 2-, 3- en 4-motorig elektrisch

past aan de contouren van uw lichaam. Dat

collectie. Door de unieke actieve 8-slags

verstelbaar.

ondersteuning biedt, overal waar u dit nodig

pocketvering, met pockets die door

heeft. Ongeacht uw lichaamsgewicht.

de speciale constructie bijna geheel

10 jaar
100% garantie
op motoren

op maat! Bij veel boxspringmerken verandert
het comfort als u een verstelbaar bed kiest.
De Sedna Double geeft in alle uitvoeringen
hetzelfde comfort. Zie het overzicht op
pagina 49 voor alle verstelmogelijkheden.
Garantie voor volmaakt slaapcomfort
Een boxspring die z’n gelijke niet kent. Dat
is de Sedna Double uit de Sleep & Dream-

Een boxspring in topvorm

onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen,

• Bekledingsstoffen in eindeloos
veel tinten en dessins; informeer
bij uw Slaapvoorlichter.
• Een elastische ‘spiegel’ voor
betere ondersteuning.
• Het comfort van de Sedna
verandert niet als u voor een
verstelbare variant kiest.
• Thermisch geharde veren zorgen
voor een lange levensduur.
• Milieuvriendelijke, veilige en
kostenbesparende motoren.
In alle motoren die in de Sleep & Dream

Naast de enkel geveerde Sedna is er

Kies de Sedna die bij u past

Schitterende stofferingsmogelijkheden

Genieten op een verstelbare

biedt de Sedna maximale ondersteuning

ook een dubbel geveerde variant, de

De Sedna is leverbaar in vele uitvoeringen.

De Sedna boxspring kan in honderden

boxspring, een extra dimensie

aan werkelijk elk afzonderlijk punt van

Sedna Double. Deze boxspring heeft een

Hij is er als vrijstaande boxspring, maar ook als

kleuren en stofsoorten bekleed worden.

Voordat u beslist tot aankoop, is het nuttig

het lichaam. Een garantie voor volmaakt

combinatie van de standaard actieve

inzet voor in een ledikant. Daarnaast kunt u

De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

om even stil te staan bij de mogelijkheden

slaapcomfort. Tevens is de boxspring

scheidt, zolang als het apparaat niet gebruikt

8 slagspocketvering en daaronder een

kiezen uit een metalen of een massief houten

Ook voor de bekleding van hoofd- en

van een verstelbare boxspring. Ook de

voorzien van een schoudercomfortzone.

wordt. Dit kan tot 96% besparen op het

actieve 6 slagspocketvering met een

frame. In een vlakke uitvoering, maar ook in

voetborden zijn er heel veel mogelijkheden

Sedna Double is leverbaar in diverse

Oftewel: topcomfort op maat. Daarnaast

standby-gebruik. Een ander voordeel is dat

tussenlaag van gelatexeerd paardenhaar.

diverse verstelbare versies. Verder zijn verschil-

en uitvoeringen.

verstelbare uitvoeringen. Met elektrisch

zorgen de jute ventilatielaag en de

er dus geen spanning op de motoren staat

In totaal heeft de boxspring dan 600 veren

lende lengte- en breedtematen mogelijk.

Wij staan u graag terzijde met suggesties en

bedienbaar hoofd- en voeteneinde, een

natuurlatex afdekking voor een optimale

zolang u deze niet gebruikt. Een veilig gevoel!

per m . Deze dubbele vering geeft de

Kortom: er is altijd een Sedna die bij u past.

een deskundig advies.

elektrische nek- of voetlift, kortom: zitcomfort

ventilatie en een perfecte vochtafvoer.

2
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boxsprings gebruikt worden, wordt een
spanningsvrije adapter gebruikt die de
transformator automatisch van het stroomnet

47

Boxspring Sedna Double

OVERZICHT UITVOERINGEN SEDNA DOUBLE
S

Standaard (vlakke uitvoering)

N

Nekstand

Z

Zitstand

V

Voetrelax

K

Knieholte-ondersteuning

2-M

S

Z

K

2-M

N

Z

K

3-M

AB

MEMO

Z

K

V

3-M

AB

MEMO

N

Z

K

V

AB

MEMO

	Dubbele motor voor zitstand
en knieholte-ondersteuning

3-M

	Als 2-M, met extra motor
voor voetrelax of nekstand

Bij alle
Sedna Double
boxsprings kan
een optionele
massage-unit
toegepast
worden
48

4-M

	Als 2-M, met extra motoren
voor voetrelax en nekstand

AB

	Draadloze afstandsbediening

MEMO

3 Individuele geheugenposities

4-M

AB

MEMO
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De keuze in
bekledingsstoffen
en kleuren is vrijwel
onbeperkt.

Het 6-slags pocketvering
interieur van de boxspring
Meilleur.

BOXSPRING MEILLEUR
Beter veereffect

Eindeloos veel stofferingsmogelijkheden

De Sleep & Dream boxspring Meilleur is al ruim

De mogelijkheden tot stoffering zijn vrijwel

35 jaar in de collectie. De boxspring heeft

onbeperkt. Goed om te weten als u de

een 6-slags pocketvering interieur met 175

boxspring vrijstaand in uw slaapkamer wilt

veren per m2 met een schoudercomfortzone.

plaatsen. Voor de bekleding van hoofd- en

Dit resulteert in een comfortabel, extra

voetborden kunt u ook kiezen uit honderden

aanpassend vermogen van de boxspring met

kleuren en stoffen.

een soepel en bewegelijk ligcomfort. Door de
hogere veren ontstaat er een slaapsysteem

De Sleep & Dream boxspring Meilleur is er

dat zich perfect vormt naar het lichaam en

ook verstelbaar

ook laat voelen dat de veer geactiveerd

Staat u op het punt om een nieuw bed te

wordt. Een boxspring van het type Meilleur

kiezen? Dan is dit het moment om eens even

geeft u echt het gevoel van ‘in’ bed liggen in

stil te staan bij de vele voordelen van een

plaats van ‘op’ bed.

verstelbaar bed. Iedereen wil wel eens
rechtop zitten, bijvoorbeeld om in bed te

De boxspring Meilleur is
in vrijwel alle afmetingen
leverbaar, ook extra
lang
en extra breed.
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kunnen lezen, te ontbijten of tv te kijken.
Dan is het goed te weten dat de boxspring
Meilleur niet alleen in de vlakke uitvoering,
maar ook in een verstelbare uitvoering
leverbaar is.

Een boxspring geeft de matras
extra veerkracht.
Een boxspring moet kunnen
meeveren op plaatsen waar
hij wordt ingedrukt, maar
ook tegendruk geven waar
ondersteuning gewenst is.
Daarom is voor de constructie
veel vakkennis vereist. Een groot
voordeel van een boxspring
is dat deze de kou- en
condensatiegrens van uw
bed verlegt. Die ligt niet zoals
gebruikelijk direct onder de
matras, maar aan de onderzijde
van de boxspring, dus zo’n
20 cm lager. En dat komt uw
slaapcomfort beslist ten goede!

10 jaar
100% garantie
op motoren

In alle motoren die in de Sleep & Dream boxsprings gebruikt
worden, wordt een spanningsvrije adapter gebruikt die
de transformator automatisch van het s troomnet scheidt,
zolang als het apparaat niet gebruikt wordt. Dit kan tot 96%
besparen op het standby-gebruik. Een ander voordeel is

U kunt kiezen uit honderden

Keuze uit diverse hoogten, poten

dat er dus geen spanning op de motoren staat zolang u

kleuren en dessins.

en wielen. In zwart, wit, aluminium en in

deze niet gebruikt. Een veilig gevoel!

diverse houtkleuren verkrijgbaar.

Zie het overzicht op pagina 53.
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Boxspring Meilleur

OVERZICHT UITVOERINGEN MEILLEUR
S

Standaard (vlakke uitvoering)

Z

Zitstand

K

Knieholte-ondersteuning

2-M

	Dubbele motor voor zitstand

S

Z

K

2-M

AB

en knieholte-ondersteuning
SNOER
AB

	Handschakelaar met snoer

	Draadloze afstandsbediening

In verband met
een Sleep & Dream
actie krijgt u gratis een
draadloze afstands
bediening!

52

53

De beste boxspring
komt van Hollandse bodem

SEDNA EN MEILLEUR ACCESSOIRES

HOOFDBORDEN
7, 12 OF 20 CM DIK
60 TOT 200 CM HOOG

HOOFDBORD
INSIDE OUT

HOOFDBORD
FACET

HOOFDBORD
CREST

HOOFDBORD
VIVANT

HOOFDBORD Q

VOETBEUGEL

GESTOFFEERDE VOETBEUGEL

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

KOPPELKLEM
54

HOOFDBORD
CURVE

HOOFDBORD
SHAPE

HOOFDBORD
CAPITON

HOOFDBORD
DICE

HOOFDBORD
VIVRE

HOOFDBORD
VERSO

HOOFDBORD
WING

VOETBORDEN 7 OF 12 CM DIK

BEDPOEFJE

Masseur aan huis?
’s Avonds voor het slapen geeft
een massage u ontspanning voor
een optimale nachtrust. Op alle
Sleep & Dream Sedna boxsprings
kunt u optioneel een m
 assage-unit
verkrijgen. Informeer bij uw adviseur
naar de mogelijkheden.
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Vering over de hele breedte, zonder harde
middenrand. De in kleur gecoate, elastische
epoxy-laag zorgt voor veilige, afgeronde
kanten. De ventilatiesleuf in de latten zorgt
voor extra souplesse en ventilatie.

Onvervormbaar chroomnikkel veerelement
(Europees patent!) met correctierubber. In de Sleep & Dream
Regulastic lattenbodem zijn drie verschillende veertypen toegepast: de stramme veer,
de standaard veer en de soepele veer, voor optimale ondersteuning van het lichaam.

LATTENBODEM REGULASTIC
Onafhankelijk en gelijkmatig

afmetingen leverbaar, ook extra lang en

een ‘vlakke’ uitvoering in vele verstelbare

Door de speciale constructie en de blijvend

extra breed.

uitvoeringen leverbaar. Het meest voor

veerkrachtige latten en veerelementen,

60

de hand liggend is een verstelbaar

is de Sleep & Dream lattenbodem een

Volop verstelbaar

hoofdeinde, maar ook het voeteneinde kan

ondergrond die over het volle oppervlak

Wellicht overweegt u om een bed te kiezen

verstelbaar zijn. Voorts bestaat onder meer

veert. Zowel in de lengte als in de breedte.

dat verstelbaar is. Zo’n verstelbaar bed kan

de mogelijkheid van een scharnierpunt

Dankzij deze flexibiliteit past deze latten

op één of meer punten ‘scharnieren’,

op kniehoogte. In overleg met uw

bodem zich precies aan uw lichaam aan.

zodat u goed ondersteund rechtop in

Slaapvoorlichter bepaalt

bed kunt zitten om bijvoorbeeld te lezen,

u zelf welke verstelbare Sleep & Dream

Alle afmetingen

te ontbijten of naar de tv te kijken.

lattenbodem voor u het best geschikt is.

De Sleep & Dream lattenbodem is in alle

De Sleep & Dream lattenbodem is naast

Zie het overzicht op pagina 63.

Blijvend veerkrachtig

Aangepast aan uw gewicht

De latten van de Sleep & Dream lattenbodem zijn vervaardigd uit gelaagd, gestoomd en

Met behulp van een correctie-element in de veer kan de veerkracht per lattenpaar individueel

gelijmd beukenhout, dat veerkrachtig is én blijft. Elke lat is voorzien van een sleuf voor optimale

worden bijgesteld, al naar gelang uw lichaamsbouw en gewicht. U heeft het meeste plezier

ventilatie en extra souplesse. Ook de bevestiging van de latten boven het frame bevordert de

van uw lattenbodem als u deze combineert met een soepele matras. Dankzij de verende

veerkracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende veerelementen, vervaardigd

ondergrond gaat uw matras bovendien langer mee. En of u voor uw 2-persoonsbed nu

van onvervormbaar chroomnikkel. Op schouderhoogte zijn de veerelementen wat soepeler

gebruik maakt van twee 1-persoons matrassen of één 2-persoons matras, in geen van beide

dan normaal. Hierdoor krijgt uw lichaam optimale ondersteuning.

gevallen voelt u een harde middenrand.

61

Op alle
lattenbodems
kan een voetrelax
toegepast worden die
scharniert over de gehele
lengte van de bodem.
(zie als voorbeeld
de afbeelding van
de nzv)

Lattenbodem Regulastic

OVERZICHT UITVOERINGEN REGULASTIC
S

Standaard (vlakke uitvoering)

N

Nekstand

Z

Zitstand

V

Voetrelax

K

Knieholte-ondersteuning

2-M

	Dubbele motor voor zitstand
en knieholte-ondersteuning

SNOER

Handschakelaar met snoer

AB

Draadloze afstandsbediening

In deze holling kan een rubber
correctie-element worden toegepast
voor ondersteuning op maat.

S

N

Z

N

Z

Z

K

2-M

SNOER

Z

K

2-M

AB

N

Z

K

2-M

SNOER

N

Z

K

2-M

AB

V

In alle motoren die in de Sleep & Dream lattenbodem gebruikt

10 jaar
100% garantie
op motoren
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worden, wordt een spanningsvrije adapter gebruikt die de
transformator automatisch van het stroomnet scheidt, zolang als
het apparaat niet gebruikt wordt. Dit kan tot 96% besparen op het
standby-gebruik. Een ander voordeel is dat er dus geen spanning
op de motoren staat zolang u deze niet gebruikt. Een veilig gevoel!
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SPIRAALBODEMS

OVERZICHT UITVOERINGEN SPIRAALBODEM
Niet verstelbaar

Op een
spiraalbodem
kunt u het beste een
matrasbeschermer
gebruiken
ter bescherming
van uw matras

Handverstelbaar

Automaat

1 Motor

2 Motoren

2 Motoren met knieknik

3 Motoren met nekstand

Goede spiraalbodems zijn dwars gespannen en goed ventilerend.
Ze hebben daarnaast een licht voegend vermogen. De spiraalbodems
zijn er in diverse verstelbare uitvoeringen: van handverstelbare tot zeer
luxe 3-motorig verstelbare, met onafhankelijk verstelbaar hoofd- en
voeteneinde. Spiraalbodems passen in vrijwel elk ledikant.

64

65

EEN KIND IN DE GROEI VERDIENT HET BESTE BED!

Hoe klein ze ook zijn, kinderen hebben een goede matras nodig
die voegend vermogen heeft en goed ventileert. Vaak wordt
hierop bezuinigd en wordt een matras gekocht die gemakkelijk
vervangbaar is als er een ongelukje in bed plaatsvindt. Er zijn
echter talloze manieren om de matras te beschermen en uw
kind toch verantwoord te laten liggen. Een leuke kinderkamer is
belangrijk voor velen, maar vergeet niet dat een goede matras
de beste investering in uw kind is!
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Volgroeide dons sterk uitvergroot.
De stilstaande lucht tussen
de ‘haren’ zorgt voor een
optimale isolatie.

DEKBEDDEN VOOR EEN
AANGENAAM KLIMAAT IN BED
Donzen dekbed

Synthetisch dekbed

U kunt kiezen voor een donzen dekbed.

(wasbaar en anti allergisch)

Donzen dekbedden zijn licht in gewicht en dat

‘Synthetisch’ klinkt misschien iets minder

voelt prettig aan. De stilstaande lucht tussen

knus dan ‘dons’ of ‘wol’, maar u slaapt er

de donshaartjes zorgt voor een uitstekende

niet minder lekker onder. De synthetische

isolatie die ’s zomers de warmte tegenhoudt

Sleep & Dream dekbedden zijn gevuld met

en ’s winters de kou. Bovendien neemt het

zogenaamde holle vezels. Dit materiaal is zeer

dons vocht op. De optimale ventilatie- en

soepel en licht in gewicht. Het dekbed vormt

vochtregulatie garanderen een prettige

zich daardoor precies naar uw lichaam.

slaap. Om er zeker van te zijn dat alleen het

Wollen dekbed

Deze dekbedden zijn uitermate geschikt voor

beste dons in de dekbedden komt, vullen

Misschien gaat uw voorkeur uit naar wol,

mensen met astma of een bepaalde allergie.

wij ze zelf met onze eigen donsvulmachine.

dat zwaarder aanvoelt op het lichaam.

Ze zijn gemakkelijk te reinigen en daardoor

De 100% zuivere scheerwol zorgt voor

ook aan te raden voor jonge kinderen.

Donsdekbedden zijn
heerlijk licht en ‘vallen’
soepel om u heen

een optimaal slaapklimaat in uw bed.
Wol heeft een natuurlijk absorptie- en
ventilatievermogen. Ze kan maar liefst
40% van haar eigen gewicht aan vocht
opnemen zonder klam aan te voelen.

Op die manier maken we voor iedere klant

Ook de wollen dekbedden leveren we

precies het juiste dekbed. Leverbaar in diverse

in verschillende vulgewichten, lengte- en

breedte- en lengtematen. Alle Sleep & Dream

breedtematen.

donsdekbedden zijn voorzien van een Nomite
label en zijn bij uitstek geschikt voor mensen

Wildzijde dekbed (anti allergisch)

met een allergie voor de huisstofmijt!

Een natuurproduct dat anti allergisch
is en zeer goed vocht opneemt: een
voordeel voor iemand die allergisch is
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Vraag uw Slaapvoorlichter wat de

en snel transpireert. Leverbaar in diverse

mogelijkheden zijn bij allergie.

vulgewichten en lengte- en breedtematen.

4-seizoenendekbed
U kunt ook dekbedden combineren.
In de warme zomer slaapt u
bijvoorbeeld onder een dun
dekbed en in de winterse kou
maakt u er een dekbed met een
groter vulgewicht aan vast.
Deze duo-dekbedden verzekeren
u dus van een ideaal slaapklimaat,
vier jaargetijden lang.
Alle bovengenoemde soorten zijn
leverbaar als 4-seizoenendekbed.
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KUSSENCOLLECTIE
Veren kussens in 1.100 en 1.500 gram,

Halfdons kussens in 800 en 1.100 gram.

Combi kussen een combinatie van

gekrulde eendenveren, navulbaar, stevig.

15% dons en 85% gekrulde eendenveren,

90% dons aan de buitenkant en veren in het

navulbaar, halfzacht.

midden, navulbaar, zacht en stevig tegelijk.

Driekwart dons 1.000 gram, 30% dons en

70% dons en 30% gekrulde eendenveren,

90% dons en 10% gekrulde eendenveren,

70% gekrulde eendenveren, navulbaar,

750 gram, navulbaar, zacht.

600 gram, navulbaar, zeer zacht.

98% dons en 2% eendenveertjes,

Kapok 750 gram fijne Java kapok,

Anti allergisch in diverse vulgewichten,

450 gram, navulbaar door uw

navulbaar, stevig.

navulbaar en wasbaar, van zacht tot stevig.

Rubber kussens natuurlatex in diverse

Nekkussens anti allergisch of met dons

Nekfit kussen anti allergisch, met apart

uitvoeringen.

gevuld, met ergonomisch gevormde

bijvulbare segmenten voor precieze

latex of aparte segmenten voor een

aanpassingen.

halfzacht.

Slaapvoorlichter, superzacht.

optimaal resultaat!

Veel Sleep & Dream
hoofdkussens zijn navulbaar
Kussens 45 x 80 in veren, dons en synthetisch.
Maakt uw efficiënte bedlengte langer.

Sleep & Dream kussens voor een goede nacht
Uw Slaapvoorlichter heeft hoofdkussens in vele soorten en maten. Er is keuze
uit allerlei vulmaterialen, zoals veren, dons, schuimrubber, kapok en synthetisch
materiaal. Kussens gevuld met natuurlijk schuimrubber of synthetisch materiaal zijn
met name geschikt voor mensen met bronchitis, astma en andere allergieën. Ook
is er volop keus in formaten. Heeft u ’s morgens vaak een pijnlijke nek? Dan is het
speciale nekrolkussen misschien iets voor u. De apart gevulde segmenten zorgen
ervoor dat uw wervelkolom in balans is. Het kan nekklachten helpen voorkomen.
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Rolkussens in diverse afmetingen.

Jantjes kussens in de maten 35 x 50,
40 x 60, in dons, veren of anti allergisch
materiaal.
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BEDTEXTIEL

Onderdekens voor extra comfort

Sleep & Dream moltons: zacht voor kussen

Dekbedovertrekken

De onderdekens zijn rijkelijk gevuld met de

en matras

Dekbedovertrekken dragen veel bij aan de

allerbeste schapenwol. U ligt niet alleen

Er zijn moltons voor uw hoofdkussen en

sfeer in uw slaapkamer. De Slaapvoorlichter

comfortabeler, u profiteert ook hier weer

voor uw matras. Het katoen zorgt voor een

heeft precies het dessin dat bij u past. Kom

van het natuurlijke vermogen van wol om

perfecte vochtopname en bescherming.

maar eens kijken naar onze prachtige

de temperatuur te regelen en vocht op te

collectie. Er is keus te over in kleuren, maten

vangen. De onderdekens zijn ook met een

Huisstofmijtallergie & COPD

en exclusieve dessins.

wasbare, katoenen vulling verkrijgbaar.

Uw Slaapvoorlichter heeft hiervoor de juiste

Dekbedovertrekken zijn er in diverse fijne

oplossing: speciale matras-, kussen- en

kwaliteiten, waaronder katoen, katoen satijn

Over een goed slaapklimaat gesproken ...

dekbedhoezen zorgen voor een optimale

en percal katoen. Dus bent u op zoek naar

Een wollen onderdeken is onmisbaar voor

bescherming.

originele en modieuze dekbedovertrekken,

mensen met reuma en voor iedereen met

hoeslakens en kussenslopen, kom dan eens

een matras die een (te) dunne of helemaal

naar uw Slaapvoorlichter!

geen afdeklaag heeft.
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BEDDEN OP COMFORTHOOGTE

Een bed op comforthoogte is de oplossing

comfortabel te lezen of televisie te kijken

Er zijn ook deelbare 2-persoonsbedden

voor hen bij wie het in en uit bed stappen

in bed, maar ook bij ziekte kan het bed

leverbaar die uitrolbaar zijn en daardoor

niet zo gemakkelijk gaat. Bovendien is het

eenvoudig bediend worden en kunt u

gemakkelijker kunnen worden opgemaakt.

gemakkelijker om uw bed op te maken.

zichzelf rechtop zetten zonder afhankelijk

Ook wordt er vaak gekozen voor een breder

te zijn van anderen. Een uitkomst op een

bed van bijvoorbeeld 100, 120 of zelfs 140

minder vitaal moment.

cm breed. Een breder bed vergemakkelijkt

Een elektrisch verstelbare bodem is een
uitkomst bij het ouder worden. Om even

het omdraaien in bed namelijk aanzienlijk.

Er is een ruime
keuze om uw comfort
te verhogen!
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De Slaapvoorlichter: een meester
in het oplossen van ruimtegebrek
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LINNENKASTEN

BIJ DE SLAAPVOORLICHTER
LIGT OOK UW LINNEN GOED ...
Kastindelingen
Om uw linnenkast optimaal te benutten,
is er een uitgebreid pakket aan inbouwaccessoires beschikbaar, zoals:

vele stijlen

in vrijwel

en kleuren

iedere hoogte en

• Verlichting in en/of op de kast
• Legplanken
• Kledingroedes
• Laden
• Korven
• Schoenenrekken
• Kledingliften
• Dassenhouders
• Broekenrekken

breedte leverbaar
gratis
gemonteerd

gratis inmeten
bij u thuis

gratis
afgeleverd

ingedeeld
naar keuze

met draai-,
vouw- of
schuifdeuren

Speciale hoeken, schoorstenen, cv-leidingen,
schuine plafonds, schuine wanden en koven:
uw Slaapvoorlichter weet er raad mee!

laden, korven,
schoenenrekken,
etc.

Houtsoorten en kleuren
Linnenkasten zijn o.a. verkrijgbaar in:
• Wit
• Beuken
• Kersen
• Blank eiken, donker eiken,
wengé en vele andere houtsoorten
• In gladde of structuurlak in
honderden RAL-kleuren
• Uitvoeringen met matglas, gelakt glas
of spiegeldeuren
• Hoogglanslak
Ook voor de inrichting van inloopkasten,
opbergruimtes of kastenkamers hebben wij
oplossingen op maat.
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GARANTIE & KWALITEIT!

TIPS

Kopen bij een Slaapvoorlichter betekent dat u de beste producten
koopt die voorhanden zijn. Vandaar dat de Slaapvoorlichters hun
producten ook garanderen tegen fabricage- en/of constructie
fouten, gedurende de normale levensduur van deze producten.
• Schade die is ontstaan door onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik
valt buiten deze garantie. Datzelfde geldt voor normale slijtage en
eventuele gevolgschade.
• Transport-, voorrij- en/of verzendkosten, verband houdende met
garantie-afwikkeling, zijn voor rekening van de Slaapvoorlichter die
de garantie heeft afgegeven.

Zo heeft u langer plezier van uw matras:

Leg uw dekbed eens over een stoel bij de

COPD & astma

• Keer en draai uw matras regelmatig.

verwarming, zodat al het vocht goed kan

Uw Slaapvoorlichter heeft hiervoor speciale

• Bescherm uw matras met een goede

verdampen

producten in het p
 rogramma.

molton - bij voorkeur katoenen stretch -

Het zal u verbazen hoe uw dekbed hiervan

zodat het comfort van de matras gelijk blijft.

opknapt.

• Stel uw matras niet aan zonlicht bloot.

Comforthoogte
Zodat u gemakkelijker in en uit bed kunt

Matrassen met reinigbare hoes

stappen. Dit hoeft niet altijd een seniorenbed

Koud in bed?

Deze kunt u laten reinigen bij de stomerij.

te zijn; er zijn genoeg voorbeelden van

Een wollen onderdeken geeft de hele nacht

Het is ook erg prettig en fris om de hoes eens

andere modellen.

een aangename temperatuur en zorgt voor

lekker te laten luchten.
Nieuw bedtextiel

extra comfort. Ook in katoen verkrijgbaar.
Een warmer dekbed is ook een oplossing.

Dekens en lakens, ze zijn er nog steeds

Voordat u uw nieuwe bedtextiel gaat

Uw oude bed gratis afgevoerd!

Een lekkere katoenen zomerdeken kan een

gebruiken is het belangrijk dat u het eerst

Molton ondersloop

genot voor een hele warme zomernacht

wast volgens het wasvoorschrift van de

Nu wordt door veel mensen nog een

zijn. Uiteraard bestaat de 100% wollen deken

fabrikant. Katoen neemt daarna veel beter

Waar moet u met uw oude slaapkamerinterieur

katoenen sloop gebruikt. Een molton sloop

ook nog steeds in verschillende kleuren en

transpiratievocht op, wat veel prettiger is.

neemt veel beter vocht op en zorgt voor

gewichten.

of matras heen? De Slaapvoorlichter kan bij het

extra comfort en een langere levensduur
van uw kussen.

bezorgen en plaatsen van uw nieuwe bed uw

Huisstofmijtallergie

oude slaapkamerinterieur of matras gratis

Speciale hoezen voor matras, kussen en

afvoeren.

dekbed zorgen ervoor dat de huisstofmijt
onder controle wordt gehouden.
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www.sleependream.nl

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Slaapvoorlichters®.

