
PRODUCT-ADVIESWIJZER VOOR MAATWERKMATRASSEN IN CARAVANS EN CAMPERS 6 mei 2013

DRÖM Maatwerkmatrassen                       DRÖM Maatwerkmatrassen
GESELECTEERDE CARAVAN/CAMPER MATRASSEN                               OPLEGMATRASSEN

Naam matras DRÖM Koudschuim DRÖM Koudschuim Extra DRÖM Pocket Special DRÖM Oplegmatras DRÖM Oplegmatras
Comfortschuim NASA Traagschuim

Materiaalsoort kern HR40, HR55 of HR60 Koudschuim + toplaag Pocket 360 veren met Comfortschuim Traagschuim
van NASA traagschuim ingebouwde drukverde-

ler, afgedekt met SG40 SG40 (NASA-foam)
Materiaal comfort hoes Elastisch dubbeldoeks, Elastisch dubbeldoeks, Elastisch dubbeldoeks, Elastisch dubbeldoeks, Elastisch dubbeldoeks,

2x300gr fibrefill vulling, 2x300gr fibrefill vulling, 2x200gr fibrefill vulling, 2x200gr fibrefill vulling, 2x300gr fibrefill vulling,
met ritssluiting met ritssluiting met ritssluiting met ritssluiting met ritssluiting

Specifieke kenmerken comfortabele matras en goed ondersteunend en goed ondersteunend egaliseert maakt ondermatras
goed ondersteunend aangenaam zacht licht in gewicht ondermatrassen comfortabel zacht

Ventilerend vermogen, uitstekend goed uitstekend uitstekend goed
Luchtcirculatie
Hygiene, vochtregulatie uitstekend goed uitstekend uitstekend goed

Conformiteit, uitstekend uitstekend uitstekend goed uitstekend
lichaamsondersteuning
Vormherstellend vermogen uitstekend uitstekend goed goed uitstekend

Duurzaamheid** uitstekend uitstekend goed uitstekend uitstekend

Geschikt voor ja ja ja, door de druk- nvt nvt
18-lats bodem verdeler
Geschikt voor ja ja nee ja ja
verstelbare lattenbodem

Advies voor matraskeuze bij een lichaamsgewicht van:
< 80kg HR60 Soft HR40 + NASA Pocket uitstekend uitstekend
80 -110 kg HR40 Medium HR40 + 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 Soft/Medium/Firm:
2-persoons matras (kg) 28 / 20 / 26 27 25 6 8

Opmerkingen: voelt niet warm aan neemt lichaams- aangenaam koel voelt koel aan neemt lichaams-
brandvertragend temperatuur aan brandvertagend temperatuur aan

**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 


