RHF25 De Luxe traagschuim matras
700-200 cm tot 200-200 cm

Het Premium Support traagschuim matras is een luxe uitgevoerd matras, dat heerlijk zwevend slapen garandeert. Met het Premium Support matras hebben wij alle technische mogelijkheden aangewend om
een comfortabele en weldadige nachtrust te realiseren. De gebruikte
schuimen zijn medisch gekwalificeerd en dus identiek aan onze medische matrassen. De royale 9 cm geprofileerde traagschuim bovenlaag
van dit matras zorgt voor een prettige ontspannen slaapervaring. Door
dit blokjesprofiel biedt dit matras nog meer comfort en voegt het zich
extra goed naar het lichaam. Hierdoor wordt de druk op bijvoorbeeld
de heupen en schouders minimaal.
Het Premium Support matras is een 25 cm dik matras met een ruim
gewatteerde Lyocell tijk die voor een aangenaam slaapklimaat zorgt.
De 100% Lyocell tijk voelt zijdezacht, fris en luchtig aan. Lyocell is een
sneldrogend en verkoelend materiaal dat van nature bacteriebestrijdend is.
De Premium Support is een kwaliteitsproduct dat wij het meest verkopen, het minste retour krijgen en waar wij 10 jaar volledige garantie op
geven.

Afmetingen
70x200 cm
80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm

Genoemde prijzen zijn inclusief btw en:
Gratis 30 dagen thuis uitproberen
Gratis bezorgd tot op de slaapkamer
10 jaar volledige garantie
210 cm en 220 cm maten zijn te
selecteren bij de opties. Hiervoor
geldt een meerprijs per 10cm

RHF25 De Luxe traagschuim matras

Welke hardheid?
Soft - tot 70 kg
Medium - 70 kg - 90 kg
Firm - vanaf 90 kg
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Matraseigenschappen
Soort matras
Comfort klasse
Dikte matras
Hardheid
Kern

Onderzijde matras
Afdeklaag
Verlijming
Kwaliteit hoes
Hoes met rits
Kleur
Hoes wasbaar
Hoes
Temperatuur
Bedbodem
Advies lichaamsgewicht
Vrij van schadelijke stoffen
Keurmerk/certificaat
Garantie

Traagschuim matras
Luxe, Klasse A
Ca. 25 cm
Soft, Medium en Firm
Traagschuim en koudschuim, medisch gekwalificeerd
Koudschuim HR65
9 cm geprofileerd traagschuim (50 kg/m³ densiteit)
Op waterbasis verlijmd
U kunt kiezen tussen Lyocell of Coolmax
Zware kwaliteit 560 gram met dubbele bies en 3D
Lyocell is beige, CoolMax is blauw
Ja, op 60° C wasbaar
Antibacterieel en antischimmel
Gemiddeld
De matras is geschikt voor alle typen bedbodems
Soft tot ca 70 kg, Medium tot ca 90 kg, Firm tot 150
Ja, medisch gekwalificeerd
CE, LGA, Öko-Tex, Certipur, HygCen
10 jaar volledig

Premium Support (traagschuim matras )RHF25 De Luxe
op te bouwen, makkelijker aan
uitstekende lichaamsdelen zoals
schouders en heupen, aanpast.
De onderlaag is van Syntex-koudschuim HR65. Dit is een zeer
veerkrachtig en goed vochtabsorberend materiaal dat eveneens een opencelstructuur heeft.
Bij dit matras kunt u kiezen uit
twee verschillende tijken:
Lyocell of CoolMax.

RHF25 De Luxe traagschuim matras

De Premium Support heeft een
totale dikte van 25 cm. Dit matras
is op verschillende punten luxer dan de Original Support. De
Premium Support is opgebouwd
uit een 9 cm traagschuim toplaag.
Het betreft een medisch gekwalificeerd geschuimd traagschuim
met een opencelstructuur en een
dichtheid van 50 kg/m³.
De toplaag is geprofileerd, waardoor deze zich zonder spanning
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Bij de Premium Support kan men kiezen uit twee verschillende tijken: Lyocell of CoolMax.

Lyocell tijk

Door de unieke samenstelling van de natuurlijke vezels van de Lyocell tijk, ontstaat er
een extra hygiënisch effect.
Onderzoek heeft uitgewezen dat 85% van de geteste mensen met een gevoelige huid,
Lyocell® prettiger vindt om te beslapen, dan andere materialen. Volgens recente dermatologische studies, bevordert het gebruik van Lyocell®-stoffen het comfort en gevoel
van welzijn (dermatological study of the textile compatibility of Tencel, Univ.-Prof. Dr. T.L.
Diepgen, Heidelberg, Duitsland).
Ook is Lyocell® volledig vrij van chemische stoffen.

Volledig natuurlijke hygiëne

Als het aankomt op hygiëne en bacteriegroei leveren de natuurlijke eigenschappen van Lyocell® een verscheidenheid aan voordelen voor de huid.
Lyocell® geeft bacteriën geen kans om te groeien. Bacteriegroei wordt
voorkomen op een 100% natuurlijke manier. De perfecte vochtregulatie van
de vezels vormt hiertoe de sleutel. Als er vocht wordt geproduceerd, wordt
het direct geabsorbeerd en naar de binnenkant van de vezel getransporteerd. Op deze manier ontstaat er geen vochtlaagje op de huid, waar bacteriën kunnen groeien. Lyocell® voorkomt bacteriegroei, blinkt uit in vochttransport, is geheel vrij van chemicaliën en voorkomt irritatie.

De tijk is Öko-Tex 100 Klasse 1 gecertificeerd.
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CoolMax tijk
De CoolMax tijk is een tijk die bijzonder geschikt is voor mensen die last hebben van veel
transpireren en het snel warm hebben. De CoolMax®-vezels van 100% polyester hebben
uitmuntende klimaatbeheersende eigenschappen: vocht wordt direct getransporteerd en
de vezels drogen snel. De matras blijft hierdoor koeler en hygiënischer. Ook in de CoolMax®-cover wordt de SilverLine-technologie gebruikt.
De tijk is 100% polyester, wasbaar op 60°C. De zijkanten van de tijk bestaan uit een 3D
honingraatstructuur waardoor de matras nog beter kan ‘ademen’.
De meerprijs van deze tijk is: € 59,-
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Schuim op natuurlijke basis
De Original Support matras wordt gemaakt van medisch gecertificeerde schuimen en is verkrijgbaar in drie hardheden. Het gebruikte
schuim bestaat tenminste voor 23% uit natuurlijke schuimmaterialen
waaronder soja- en zonnebloemolie.

Drukverlagend

Medisch
gekwalificeerd

Garantie
10 jaar volledige garantie op
vormvastheid

Antibacterieel

Antischimmel

CoolMax-optie

Warmteclassificatie

Ja

Medium/Koel

Proeftijd / Proefslapen
U kunt deze matras 30 nachten
gratis thuis uitproberen

Hardheidsrichtlijnen

Soft - tot 70 kg
Medium - 70 kg - 90 kg
Firm - van 90 kg tot 150 kg
RHF25 De Luxe traagschuim matras
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