Ontdek de vele
mogelijkheden

Een goede keuze waar u
rustig van slaapt
Uw nachtrust is onze zorg;
maatwerk staat bij onze
adviseurs daarom hoog in
het vaandel. Want alleen
slaapcomfort dat op u is
afgestemd, garandeert een
goede nachtrust. Wij gaan

Naast de ongekend hoge standaard van techniek en
comfort, is het Hi-Low Comforte bed bijzonder
veelzijdig als het gaat om vormgeving, stoffering en
bijpassende accessoires.
Onze ontwerpers hebben exclusief voor het Hi-Low Comforte
bed een vijftal hoofdborden ontworpen die beantwoorden aan
een specifieke stijl en die beschikken over een hoge
afwerkkwaliteit. Al deze hoofdborden zijn verkrijgbaar in

drie hoogtematen, al dan niet maathoudend of oversized.
Daarnaast is er een uitgebreide keuze in stofkwaliteiten en
kleurvarianten. Onze adviseurs helpen u graag om uw geheel
eigen stijl te creëren.

Het bed is in zowel een
vlakke, een verstelbare als in
de exclusieve Hi-Low- Relax
uitvoering verkrijgbaar. Zo is
er voor ieder budget een
mooi Comforte bed.
Een Comforte bed is pas compleet met
onze mooie nachttafels, welke bijzonder
praktisch zijn voor het opbergen van uw
persoonlijke zaken. Ook hiervoor bieden
wij talloze keuzemogelijkheden.

Directo

Deluxe

Capitol

Mondriaan

Classico

Uw dealer:

niet over één nacht ijs bij
het selecteren van de juiste
techniekmaterialen en
leveranciers. Wij kiezen
alleen het allerbeste en
sluiten hierbij zeker geen
compromis. Met hun

jarenlange ervaring zorgen
onze ambachtslieden ervoor
dat ieder bed met de
grootste zorg is opgebouwd
en afgewerkt. Zo bent u bij
ons verzekerd van een goede
nachtrust.

Advies aan huis: bent u niet
in de gelegenheid om ons in
de winkel te bezoeken, dan
kunt u ons dat laten weten.
Wij komen graag bij u langs
of halen u thuis op voor een
advies bij ons in de winkel.

Hoe uw pad ook
loopt, een Comforte
bed past bij u

Slimme
comfort
bedden

Een gezonde
levensstijl

De ergonomische
kwaliteiten

Het is zeker geen geheim dat er de laatste jaren
een trend is waar te nemen van een gezondere
levensstijl. Wie wil er nu niet altijd, maar zeker op
een wat gevorderde leeftijd, genieten van een actief
en tegelijkertijd zo relaxed mogelijk leven?

We zijn ons er dan ook steeds meer van bewust dat een goede
balans, door verantwoorde voeding, voldoende beweging en
een comfortabele nachtrust een positieve bijdrage levert aan
uw gezondheid. In deze triangel van voeding, beweging en rust

bieden wij op het gebied van slaapcomfort een bijzonder
innovatief Hi-Low slaapsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat
er in iedere fase van uw leven het juiste en benodigde comfort
kan worden geboden.

Stof tot
nadenken
Investeren in uw nachtrust
levert u veel op. Niet alleen
het juiste slaapcomfort is
hiervoor bepalend, maar ook
uw slaapritme speelt hierbij
een belangrijke rol. Wie te
kort slaapt, is niet zo scherp
en actief als hij of zij denkt.

Slaaptip

Slaaptip
Zorg voor een
opgeruimde
slaapkamer.

De behoefte aan slaap
verschilt per persoon. Het is
vooral belangrijk dat u uzelf
de tijd gunt om te slapen. Een
regelmatig slaapritme is dan
ook essentieel.

Natuurlijk
slaapt u beter

Beëindig de dag
ontspannen en
drink met mate;
alcohol verstoort
de nachtrust.

Slaaptip
Mijd ’s avonds
te veel licht. Doe
tablets en telefoons
één uur voor het
slapen uit.

eigenschappen die bepalend zijn voor de juiste matraskeuze.
Niet alleen de matras is belangrijk, maar ook de bedbodem.
Hoewel de matras bepalend is voor het direct merkbare
slaapcomfort, is de bedbodem essentieel voor de juiste
ondersteuning. Een gelijkmatige, veerkrachtige, gezoneerde
en goed ventilerende bedbodem zorgt over de gehele lengte
en breedte voor een uitgebalanceerde ondersteuning. Zeker
wanneer deze is voorzien van de Hi-Low techniek, creëert u een
bedcombinatie van het hoogste niveau.

Ons Comforte slaapsysteem voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen die van een uitgebalanceerde collectie
verwacht mag worden. Ieder matrastype zorgt voor de
juiste ondersteuning en comfort. Daarnaast beschikken
de matrassen over voldoende veerkracht met de juiste
drukverdeling. De diverse zones in de matras zorgen ervoor
dat de lichaamscontouren, zoals schouder en heup, goed
worden ondersteund. Daarnaast is het ventilerend vermogen
bepalend voor het slaapklimaat van uw nachtrust. Al met al

Van hoog naar laag
in één beweging
De ontwikkelde Hi-Low techniek in dit eigentijdse
slaapsysteem is voorzien van een “verborgen” functionaliteit.
Hierdoor stelt u zelf de gewenste in- en uitstaphoogte in
en is dit systeem bijzonder praktisch bij het wisselen van
beddengoed. Ook als u extra zorg nodig heeft, biedt deze
functionaliteit uitkomst. Daarnaast zorgt de geïntegreerde

Slaaptip
Stap dagelijks
op dezelfde
tijd uit bed.

relaxfunctie ervoor dat u gemakkelijk kunt lezen, TV kijken,
ontbijten of natuurlijk heerlijk kunt ontspannen. De krachtige
motoren zorgen ervoor dat iedere positie in een mum van tijd
is in te stellen. In combinatie met een op u afgestemd matras
wordt de kwaliteit van uw nachtrust aanzienlijk verbeterd.

Comforte 100

Comforte 300

Comforte 500

Kern

Top comfort laag van 16 cm
geprofileerd koudschuim SG40.

Pocketvering v.v. 7 ergonomische
comfortzones.

6 / 9 cm extra zacht drukverlagend en
geperforeerd visco elastisch schuim.

Afdekking

6 cm stevige koudschuim laag SG40.

5 cm koudschuim + 5 cm gel-pulse
voor een optimale drukverdeling.

11 / 13 cm geprofileerd koudschuim +
5 cm drukverlagend en geprofileerd
visco elastisch schuim.

Tijk

Afneembare hoes voorzien van 3D
border voor een goede ventilatie.
Voorzien van 4-zijden rits.

Afneembare hoes voorzien van 3D
border voor een goede ventilatie.
Voorzien van 4-zijden rits.

Afneembare hoes voorzien van 3D
border voor een goede ventilatie.
Voorzien van 4-zijden rits.

Anti Slip

Voorzien van velcro antislip strips. Ook
leverbaar zonder velcro antislip strips.

Voorzien van velcro antislip strips. Ook
leverbaar zonder velcro antislip strips.

Voorzien van velcro antislip strips. Ook
leverbaar zonder velcro antislip strips.

Hoogte

22 cm.

22 cm.

22 cm.

Ligcomfort

Medium of stevig.

Medium of stevig.

Medium of stevig.

Toepassingen

Geschikt voor alle type bedbodems,
vlak en verstelbaar.

Geschikt voor alle type bedbodems,
vlak en verstelbaar.

Geschikt voor alle type bedbodems,
vlak en verstelbaar.

Onderhoud

Tijk is wasbaar op 40°C.

Tijk is wasbaar op 40°C.

Tijk is wasbaar op 40°C.

...

...als alle slaapcomfort-componenten naadloos op elkaar
aansluiten en afgestemd zijn op uw specifieke slaappatroon.
Een korte inventarisatie van uw kenmerken en wensen door
een van onze adviseurs vormen de basis voor een goed
comfortadvies. Bij ons krijgt u - zonder enig compromis advies voor het bed dat bij u past, een advies wat gebaseerd is
op onze welzijnskwadrant met de juiste kwaliteitskenmerken.
Daarnaast bepalen de vormgeving en aankleding van het bed
het totaalbeeld van uw slaap/leefkamer. Uw welverdiende
nachtrust is onze zorg.

Ventilatie
Comforte 300
Veerkracht
Comforte 100

selector
Ondersteuning
Comforte boxspring

Drukverdeling
Comforte 500

