
Beter slapen 
op vakantie
• niet zelf meten

• Makkelijk te bestellen

• Gratis thuisbezorgd
een DrÖM kwaliteits-Matras op Maat



Gerust op reis begint met een goed matras
De meeste mensen gaan op vakantie om er even lekker tussen uit te zijn en tot rust te komen.  
U komt echter pas echt tot rust wanneer uw nachtrust ook in uw caravan, camper of boot 
optimaal is. een goed matras is hierbij van essentieel belang. De standaard matrassen zijn echter 
vaak niet van de hoogste kwaliteit en zijn nooit afgestemd op uw specifieke wensen.

Daarom biedt Maatwerkmatrassen.nl met Dröm maatwerkmatrassen u nu matrassen die 
specifiek voor gebruik in caravans zijn ontwikkeld. op de volgende pagina’s vindt u een overzicht 
van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden en een handig schema waarin u direct ziet welke 
matras het beste bij u past.

eenvoudig bestellen zonder meten
Maatwerkmatrassen.nl heeft ruim 10 jaar ervaring met goed slapen in caravans, campers en 
boten. Deze ervaring is vertaald in een gebruiksvriendelijk en uniek bestel- systeem voor Dröm 
kwaliteitsmatrassen op maat. Het enige wat u nodig heeft is het merk en type van uw caravan, 
camper of boot. voor caravans hebben wij vrijwel alle matrasmaten in de database staan en 
kunt u direct bestellen. voor campers en boten is dit door de grote verscheidenheid niet 
mogelijk en komen wij in overleg met u meten. Door deze manier van werken is het bestellen 
van een matras voor u heel eenvoudig geworden. een unieke service!

onze naam is niet voor niets Maatwerkmatrassen.nl
Maatwerkmatrassen.nl levert matrassen op maat voor 
alle bekende merken caravans, campers en boten. 
Maar ook wanneer u afwijkende wensen heeft voor 
wat betreft de maten van uw matras, bijvoorbeeld 
rechte, schuine of ronde hoeken of specifieke uitsnedes 
bent u bij Maatwerkmatrassen.nl aan het juiste adres. 
wij zijn specialisten in matrassen op maat, geen vorm 
is ons te gek. neem voor specifiek maatwerk dus 
contact op met uw dealer.

Uitgerust zijn, 
is het ultieme 
gevoel van 
vakantie!

Rechte 
hoeken

Ronde 
hoeken

Schuine 
hoeken

Uitgesneden 
hoeken



Fit en energiek
wakker worden

niet elke soort matras is geschikt voor in een caravan, camper of boot. aan een matras in een 
mobiel vakantieverblijf worden namelijk specifieke eisen gesteld. waar moet u op letten bij het 
selecteren van de juiste matras: 

        Gewicht
 
in iedere caravan en camper speelt het gewicht een grote rol. Zowel de matras als de 
ondergrond mogen niet te zwaar zijn. Uit oogpunt van gewichtsbesparing worden in de 
meeste caravans 18-lats lattenbodems geplaatst, waarbij de onderlinge afstand tussen de 
latten vrij groot is. koudschuim matrassen zijn geschikt voor dergelijke bodems. onze Dröm 
pocket speciaal is voor deze doeleinden geschikt gemaakt door een extra laag als 
“drukverdeler” in de matras in te brengen. Hierdoor functioneren alle afzonderlijke pocketveren 
in de matras toch optimaal! 
 

      Hygiëne en ventilatie

De ventilatie van een matras is met name bij het gebruik in warmere streken erg belangrijk. 
Doordat een caravan-, camper- of bootmatras vaak afgeronde of afgeschuinde hoeken heeft, 
is het omkeren van het matras niet mogelijk en wordt de matras dus slechts aan één zijde 
gebruikt. De matras en de hoes worden daardoor beperkt geventileerd, wat niet goed is voor 
de hygiëne en wat de levensduur van het geheel verkort. Dit alles bevestigd hoe belangrijk de 
keuze van een juist matras van goede materialen en een betrouwbare kwaliteit is.

Het belang van een goed 
matras op vakantie

KG



Daarom heeft Maatwerkmatrassen.nl de volgende 
matrassoorten voor u geselecteerd:
 
Dröm Koudschuim matrassen. 
Dröm maatwerkmatrassen zijn koudschuimmatrassen van gegarandeerde west-europese 
a-kwaliteit. Deze matrassen zijn vormherstellend (geen kuilvorming) en bieden een zeer goede 
ondersteuning van het lichaam. Door de open celstructuur van het koudschuim onstaat een 
goede luchtcirculatie en vochtregulatie. een koudschuimmatras voelt niet warm aan (plezierig in 
een warm land!)

koudschuim is in verschillende hardheden te verkrijgen, dit afhankelijk van uw voorkeur of 
lichaamsgewicht. De koudschuim Hr40 is een probleemloos matras en daarom ook de meest 
verkochte caravanmatras. alleen bij specifieke wensen t.a.v. het slapen of wanneer u een 
extreem licht of juist zwaar lichaamsgewicht heeft, adviseren wij u om voor de Hr55 stevig of 
de Hr60 soft te kiezen.

Dröm Koudschuim met een EXTRA laag NASA Traagschuim. 
De DroM koudschuim extra bestaat uit het hierboven omschreven koudschuim Medium  
(11,5cm) met daarop een topping van 6,5 cm nasa traagschuim. Deze extra comfortabele matras 
combineert de uitstekende ondersteunende eigenschappen van de koudschuimmatras met het 
zachte van nasa traagschuim. Dus goed ondersteunend en tegelijk extra comfortabel zacht!  

Pocketveermatras Special: 
een pocketveermatras is normaal gesproken niet geschikt voor caravan-lattenbodems.  
De onderlinge afstand van de latten bij deze lattenbodems is namelijk te groot, waardoor de 
pocketveren tussen de latten komen en hun functie verliezen. De DroM pocketveermatras 
special is specifiek geschikt gemaakt voor de caravan-lattenbodems omdat er een extra 
beschermlaag als “drukverdeler” in is verwerkt. Deze pocket 360 is rondom afgewerkt met een 
laag sG40 Comfortschuim en zit in een elastische zachte afritsbare hoes. De pocket 360 is 
geschikt tot een lichaamsgewicht van ongeveer 90 kg. Boven een gewicht van 90 kg adviseren 
wij te informeren naar alternatieven bij uw verkoper. verder dient vermeld te worden dat bij een 
afgeschuinde pocket matras het afgeschuinde deel bij intensief gebruik, bijvoorbeeld door de 
extra belasting van het in- en uitstappen in bed, sneller zal vervormen dan bij koudschuimma-
trassen. Het grote voordeel van deze matrassen is het lage gewicht van de matras zelf. 

Oplegmatrassen:
is het niet mogelijk om een vast matras te kiezen omdat u losse kussens heeft en een bed moet 
kunnen maken van een tafel? Maar wilt u toch lekker slapen zonder vervelende randen in uw 
rug? of is uw matras op zich nog goed of te hard? kies dan voor een oplegmatras. wij bieden 
u kwaliteits oplegmatrassen van Comfortschuim en nasa traagschuim.

Afritsbare hoezen om alle matrassen:                                                                                                                      
om al onze vaste- en oplegmatrassen zit een comfortabele elastische dubbeldoeks hoes met 
een vulling van 200 of 300 grams fibrefill vulling. alle hoezen zijn afritsbaar.

Zie voor meer informatie de product-advieswijzer op de 
achterzijde.



ervaar zelf het 
verschil tussen de 
diverse matrassen

kom proefliggen in de Mobiele slaapstudio-on-tour!
Maatwerkmatrassen.nl biedt u een keuze uit verschillende soorten matrassen. allemaal van 
hoge kwaliteit maar met verschillende eigenschappen. per slot van rekening slaapt de één  
liever op een stevig geveerde matras en voelt de ander zich prettiger op een zacht matras.  
wilt u het verschil in de matrassen zelf ervaren? kom dan proefliggen in onze Mobiele 
slaapstudio. op onze website kunt u zien waar u ons 
de komende tijd kunt vinden.

Meer informatie
Maatwerkmatrassen.nl heeft in haar uitgebreide 
database alle merken en typen caravans gekoppeld 
aan verschillende kwaliteitsmatrassen. voor meer 
informatie over materiaalkeuze en de kwaliteit van 
diverse matrassen op maat kunt u op onze website 
terecht.



PRODUCT-ADVIESWIJZER VOOR MAATWERKMATRASSEN IN CARAVANS, CAMPERS EN bOTEN

DRÖM MaatweRkMatRassen
Geselecteerde caravan/camper matrassen

DRÖM MaatweRkMatRassen
 Oplegmatrassen

DRÖM Koudschuim DRÖM Koudschuim Extra DRÖM Pocket Special
DRÖM Oplegmatras

Comfortschuim 
DRÖM Oplegmatras
NASA Traagschuim

Materiaalsoort kern
Hr40 Medium, Hr55 Firm 

of Hr60 soft
koudschuim + toplaag van 

nasa traagschuim

pocket 360 veren met
ingebouwde drukverde-
ler, afgedekt met sG40

comfortschuim 
sG40

traagschuim
(nasa-foam)

Materiaal comfort hoes elastisch dubbeldoeks,
2x300gr fibrefill vulling,

met ritssluiting

elastisch dubbeldoeks,
2x300gr fibrefill vulling,

met ritssluiting

elastisch dubbeldoeks,
2x200gr fibrefill vulling,

met ritssluiting

elastisch dubbeldoeks,
2x200gr fibrefill vulling,

met ritssluiting

elastisch dubbeldoeks,
2x300gr fibrefill vulling,

met ritssluiting

specifieke kenmerken comfortabele matras en
goed ondersteunend

goed ondersteunend en
aangenaam zacht

goed ondersteunend
licht in gewicht

egaliseert
ondermatrassen

maakt ondermatras
comfortabel zacht

Ventilerend vermogen,
Luchtcirculatie

uitstekend goed uitstekend uitstekend goed

Hygiene, vochtregulatie uitstekend goed uitstekend uitstekend goed

Conformiteit,
lichaamsondersteuning

uitstekend uitstekend uitstekend goed uitstekend

Vormherstellend vermogen uitstekend uitstekend goed goed uitstekend

Duurzaamheid** uitstekend uitstekend goed uitstekend uitstekend

Geschikt voor 
18-lats bodem

ja ja
ja, door de 

drukverdeler
n.v.t. n.v.t.

Geschikt voor 
verstelbare lattenbodem

ja ja nee ja ja

advies voor matraskeuze bij een lichaamsgewicht van:
< 80kg Hr60 soft Hr40 Medium + nasa pocket uitstekend uitstekend

80 -110 kg Hr40 Medium Hr40 Medium + nasa tot 90kg uitstekend uitstekend

> 110 kg Hr55 Firm Hr55 Firm + nasa vanaf 90kg pocket 1000 * uitstekend uitstekend

Dikte kern (cm) 16 11,5+6,5 18 4 4

Dikte hoes 2x2 2x2 2x1 2x1 2x1,5

totale dikte matras 20 22 20 6 7

Gewichtsindicatie voor een 
2-persoons matras (kg)

soft/Medium/Firm:
28 / 20 / 26

27 17 6 8

Opmerkingen: voelt niet warm aan
brandvertragend

neemt lichaams-
temperatuur aan

aangenaam koel voelt koel aan
brandvertagend

neemt lichaams-
temperatuur aan

* Bij een pocketveermatras dient u zich bij een lichaamsgewicht boven 90 kg te laten informeren bij uw verkoper.
**opmerking: wanneer een matras door de vorm niet omkeerbaar is, verkort dit de levensduur van de matras.
Bovenstaande informatie is met de grootste zorg samengesteld gebaseerd op jarenlange ervaring en is een indicatie hoe de verschillende materialen zich tot elkaar verhouden 
De keuze van de juiste matras blijft een persoonlijke keuze, voor meer informatie verwijzen wij u naar uw verkoper of naar www.maatwerkmatrassen.nl 



Met de aanschaf van een matras  
bij Maatwerkmatrassen.nl steunt  
u stichting kika!

Bij aanschaf van een matras in de Mobiele slaapstudio-on-tour  
(zie online agenda) ontvangt u bovendien een gratis kika beer.

www.kika.nl
Giro 8118

waarom een matras bij Maatwerkmatrassen.nl kopen:

1. Keuze in kwaliteit, afgestemd op de eisen voor caravan, camper en boot

2. U hoeft de matras niet zelf op te meten, dat hebben wij al gedaan

3. U krijgt maatwerkgarantie, de matras past dus perfect

4. Vertrouwd kopen bij uw dealer

5. Proefliggen mogelijk (zie hiervoor “agenda mobiele slaapstudio” 

    op www.maatwerkmatrassen.nl)

6. Specifiek maatwerk mogelijk (zie onderstaande illustraties)

7. Gratis thuisbezorgd  

Specifiek maatwerk nodig? Neem gerust contact op via www.maatwerkmatrassen.nl!

Rechte 
hoeken

Schuine 
hoeken

Ronde 
hoeken

Uitgesneden 
hoeken

 Uw dealer:



Besteldatum  :  

KlANTgEgEVENS:

naam  : 

email-adres  :

telefoonnummer  :

straatnaam en huisnr.  :

postcode en woonplaats :

afleveradres  :

CARAVAN / CAMPER gEgEVENS:

Merk caravan / camper  :   type  :

Model caravan / camper :   Modeljaar :

Gewenste leverdatum  :

let op: de levertijd is maximaal 20 werkdagen.

SElECTEER hIERONDER UW COMfORTMATRAS:

  Dröm oplegmatras Comfortschuim sG40

  Dröm oplegmatras nasa traagschuim

  Dröm koudschuim soft Hr60

  Dröm koudschuim Medium Hr40

  Dröm koudschuim stevig Hr55

  Dröm koudschuim eXtra (koudschuim met laag traagschuim)

  Dröm pocket special tot 90kg lichaamsgewicht (pocketvering)

  Dröm pocket special boven 90 kg lichaamsgewicht (prijs op aanvraag)

IN TE VUllEN DOOR DEAlER EN DOORfAXEN NAAR 010-8222167 Of MAIlEN                          
NAAR INfO@MAATWERKMATRASSEN.Nl

Dealernaam  :   Besteldatum :

Contactpersoon dealer  :

opmerking  :

  

Bestelformulier Dröm Maatwerkmatras
Dit formulier a.u.b. afgeven bij uw dealer


