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Techniek ingebed in design
Als Belgische slaapspecialist richten we ons al meer dan 70 jaar op het
ultieme slaapcomfort met een unieke blend van techniek en design.
Stĳl en comfort worden daarbĳ geruggensteund door technologie en
innovatie.

Luxe Collection, Ceylon
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Ultiem slaapcomfort vergt zoveel
meer dan vakmanschap en daarom
belichaamt Recor Bedding de filosofie
van Quality Sleep. Onze ingenieurs én
designers streven daarbĳ voortdurend
naar verbeteringen in technologie,
vorm en functie en harmoniseren elke
component van het bed in dienst
van uw nachtrust.
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70 jaar
ervaring
Recor werd officieel opgericht
in 1949 door René Corthouts.
De bedrĳfsnaam is een samentrekking van de eerste letters
van zĳn naam en voornaam.
René Corthouts, amper 24 jaar,
legde zich in een kleine ruimte in
Hasselt toe op de productie en
de verkoop van matrassen.
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Record-breaking comfort
In 1987 wordt de productie van
matrassen en boxsprings verplaatst naar
een moderne fabriek in Genk. De fabriek
maakt furore dankzĳ de expertise van
de medewerkers en maakt gebruik van
onder meer lasergestuurde snĳmachines,
automatische doorstikmachines en een
totaal nieuwe lĳmstraat. Niettegenstaande
de doorgedreven industriële processen,
blĳft Recor Bedding ambachtelĳk handwerk hoog in het vaandel dragen. Meteen
de basis voor Quality Sleep, een filosofie
van toewijding en een nooit aflatend streven naar kwaliteit, perfectie en respect
om alles in het werk te stellen voor het
ultieme slaapcomfort van de eindgebruiker.

Marktleider met
naam en faam
Gedreven door innovatie kent
het bedrĳf een explosieve groei waarbĳ
slaapcomfort een elementaire peiler is en
blĳft binnen het bedrĳf. Recor ontwikkelt
zich met overtuiging tot de Belgische marktleider in kwaliteitsmeubelen — van slaapcomfort tot en met sofa’s en kastenprogramma’s — en een internationale meubelgroep. Het geniet heel wat aanzien voor
haar Belgische vakmanschap en uitgebreid
programma aan kwalitatieve matrassen en
innovatieve slaapsystemen.

Research & Development
In de eigen Research & Development afdeling werken designers en ingenieurs nauw samen aan technologische
en esthetische innovaties met het oog
op de beste slaapsystemen waarin hoogwaardige kwaliteitsmatrassen gecombineerd worden met interactieve bedbodems
en boxsprings.

There is a time
for many words,
and there is
also a time
for sleep.

— Odyssee, Homerus
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Manifest voor kwaliteit
QUALITY SLEEP

1. Quality Sleep expliciteert onze toewĳding
en nooit aflatend streven naar kwaliteit, perfectie én respect met het oog op het ultieme
slaapcomfort van de eindgebruiker.
2. Quality Sleep is een permanent streven om
alle fysiologische en technologische kennis
in balans te brengen met het oog op beter
slapen.
3. Quality Sleep ondersteunt individualisering
van het slaapcomfort in plaats van massaproductie.
4. Quality Sleep is een signatuur van doordacht vakmanschap. Een handtekening en
toonbeeld van artisanale expertise.
5. Quality Sleep verhoogt het comfort: keren
mag, woelen niet.
6. Quality Sleep toetst elke innovatie af aan
functie, doel én resultaat. Techniek en design
zĳn geen doel op zich, wel een middel om tot
de juiste totaalbalans van lichaam-matrasbedsysteem te komen.

7. Quality Sleep is een keurlabel voor doeltreffende prestaties en vakkundige samenstelling. Het draait altĳd om maatwerk,
dus goochelen we niet met cĳfertjes en tig
zoneringen.
8. Quality Sleep staat voor duurzaamheid:
in materiaalkeuze en levensduur, maar ook
in de interactie tussen lichaam, matras én
bedsysteem.
9. Quality Sleep beoogt altĳd een resultaat
dat de optelsom van de respectievelĳke onderdelen overstĳgt. Bed, bedsysteem of matras, het draait steeds om een meerlagige
structuur van elkaar versterkende prestaties
en kwaliteiten.
10. Quality Sleep staat voor een ecosysteem.
Op micro-niveau gaat het om optimale vocht
en warmte regulerende, comfortverhogende
slaapsystemen. Op macro-niveau streven we
naar een nauwe relatie in de hele keten van
productie tot en met de eindklant.
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Ruim één derde van ons leven
brengen we door in bed. Slapend.
Goed slapen is goed leven,
maar wat is dat: 'goed slapen'?

Verkwikkende nachtrust
Goed slapen betekent uitrusten op alle vlak.
Zowel mentaal als fysiek laat een goede nachtrust je toe
om op te laden en met hernieuwde energie, fris en monter voor de dag te komen. Kwalitatieve nachtrust is
essentieel. Slaapgebrek verstoort volgens recent wetenschappelĳk onderzoek de functies van de frontale cortex, het gebied dat onder meer instaat voor psychische
functies, het kan leiden tot depressies maar ook bĳdragen aan overgewicht en diabetes.
Luister daarom naar je lichaam, dat doen we bĳ
Recor Bedding ook. Goed slapen vergt niet alleen een
mentale rust, het heeft ook een fysieke component. In
de wetenschap dat elk lichaam anders is, is de gewenste
ondersteuning ook voor iedereen anders.

Lichaamsbouw en
slaaphouding zijn
cruciale elementen voor
de juiste ondersteuning.

Slaaphouding
Lichaamsbouw en gewicht zĳn doorslaggevende factoren in de keuze van de juiste slaapoplossing, maar minstens zo belangrĳk is je slaaphouding.
Vanuit ergonomische overwegingen is het slapen op je
zĳde de best denkbare houding — driekwart van de mensen slaapt op de zĳ — maar uiteraard kan je een andere
houding verkiezen.

Onderzoek wĳst uit dat de tweede grootste
groep de rugslapers zĳn. Eén op de vĳf mensen verkiest
op de rug te liggen, terwĳl 5% liever op de buik slaapt.
In je zoektocht naar de meest geschikte matras, zal je
voorkeur in slaaphouding meespelen om samen met
onze adviseurs tot het beste slaapsysteem te kunnen
komen. Neem in ieder geval de tĳd om de proef op de
som te nemen in je natuurlĳke slaaphouding.

Slaapbalans
Het juiste slaapsysteem ondersteunt je lichaam
optimaal om in rustmodus helemaal te herstellen. We
spreken van een slaapsysteem omdat je matras en bedbodem nooit los van elkaar kan zien. Het ultieme slaapcomfort bereik je pas als zowel lichaam, matras én bedbodem helemaal in balans zĳn gebracht om te buigen
dan wel te steunen waar nodig.
We hebben allemaal een natuurlĳke slaaphouding en bewegen meermaals tĳdens onze slaap.
Daar houden we bĳ Recor Bedding ook rekening mee.
Je mag niet zo onprettig liggen dat je de hele nacht blĳft
woelen, maar nauwelĳks bewegen is evenmin goed. Als
je lichaam geen enkele prikkel krĳgt om te draaien, ben
je de volgende ochtend vaak zo stĳf als een plank. Keren
mag, maar woelen niet. Dat is één van de principes in
onze filosofie van Quality Sleep.
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Uw vorm
is onze norm.

MyBed, een slaapprogramma
met vier vorm-matrassen
Iedereen is anders en elk lichaam is
anders gebouwd. Logisch. Maar dat betekent
dat elk lichaam ook een andere ondersteuning
nodig heeft. Je lichaamsvorm is onze norm,
want afhankelijk van je contouren zal je —
liggend op de matras — in alle zones maximaal
ondersteund moeten worden. Aan de schouders
bijvoorbeeld minder, terwijl andere zones
zoals de heupen net meer of minder vergen
naargelang de ondersteuningspunten.
Daarom hebben we met Recor Bedding
MyBed ontwikkeld, een slaapsysteem met daarin een matrasprogramma van vier vorm-matrassen. Deze vier matrassen beantwoorden de
noden van de meest voorkomende lichaamsvormen.
We spreken van vier vormen, namelijk
A, H, V en X. Deze letters verwijzen naar de
positie van schouders en heupen ten opzichte
van elkaar. Heb je bredere schouders, maar
smaller in de heupen? Dan ben je type V en zal
een V-matras inspelen op je noden. Is het net
omgekeerd en ben je breder in de heup maar
smaller aan de schouders? Dan zal een A-matras
het antwoord zijn.
Heb je geen idee tot welke lichaamsvorm je behoort, geen probleem, onze MyBed
slaapadviseurs staan je met raad en daad bij om
tot de juiste matras te komen.

A-vorm

H-vorm

V-vorm

X-vorm

15

16

TECHNIEK

TECHNIEK

De bedbodem,
meer dan ondersteuning
Een goed slaapsysteem is meer dan een matras.
Ook je bedbodem speelt een belangrijke rol om je lichaam
op de juiste manier te ondersteunen. MyBed combineert
de juiste matras met de juiste bedbodem.

MyBed combineert
en versterkt de
werking van je
matras met een
interactieve
bedbodem.

Recor Bedding ontwikkelde hiervoor interactieve bedbodems die ervoor zorgen dat de lichaamsconforme werking van de matras nog extra wordt
versterkt. Hoe dat kan? Wel, elk van de latten van deze
bedbodem worden aangestuurd door 3D-veer-elementen
die onderling met elkaar in verbinding staan. Zo
zorgen deze 3D-verbindingsstukken voor een optimale
drukverdeling, maar stuwen ze ook die zones aan waar
het lichaam méér ondersteuning vergt.
Een goede bedbodem biedt stabiliteit en steun,
maar past zich ook aan de verschillende belastingen
per lichaamszone aan. Alleen dan zullen je spieren
en wervelkolom zich totaal ontspannen. Zo slaap je
comfortabel en bovenal gezond. De bedbodem speelt
daarenboven ook een erg belangrijke rol in de ventilatie
van je matras. Beide hebben elkaar nodig om nacht na
nacht dezelfde prestaties te garanderen.
MyBed is niet zomaar een optelsom van een
matras en een bedbodem, maar een compleet slaapprogramma met een succesformule.

De succesformule van MyBed
Een goede nachtrust bereik je door een combinatie van de juiste matras en de juiste bedbodem.
Lichaamsvorm en slaaphouding zijn allesbepalend om de
juiste keuze te maken.
Onze complete MyBed-slaapsystemen zijn het
antwoord. Ze zorgen voor de optimale, individuele
lichaamsondersteuning zodat je spieren, ruggenwervel
en tussenwervelschijven optimaal kunnen ontspannen.
Slagen we daarin? Heel zeker. Dat bewijst de wervelscanner.

De Wervelscanner
Wervelscanner werd voor en door klinische
rugspecialisten ontwikkeld en brengt letterlijk je wervelkolom in kaart. Je ruggenwervel is een erg belangrijke graadmeter van je slaapcomfort. Waarom? Wel, het
gaat vooral om je tussenwervelschijfjes die als schokdemper en stabilsator werken. Deze schijven vangen
door de dag het grootste deel van de krachten op die
op onze rug inwerken.
Je rug heeft rechtopstaand altijd een voorkeurshouding waarbij je wervels en tussenwervels
een natuurlijke curve volgen. Het geheim van een verkwikkende nachtrust is om deze curve ook liggend te
bereiken. Zo ontspannen de sponsachtige tussenwervels zich optimaal en kunnen ze tijdens je slaap helemaal herstellen en vloeistof opnemen. Om te weten of
je de juiste matras en bedbodem hebt levert de wervelscanner een objectief bewijs.

100% betrouwbaar
Eerst scant men je rug rechtopstaand waarbij
men het apparaat van je nek tot je onderrug rolt. Nadat
je het juiste MyBed-slaapsysteem hebt gevonden en terwijl je op je zij bent gaan liggen, wordt de test nogmaals
gedaan. Beide scans worden met elkaar vergeleken en
bewijzen dat Recor Bedding met je gepersonaliseerd
MyBed-slaapsysteem 100% betrouwbaar is. Ongezien in
de sector.
Wil je zelf de ultieme garantie en je wervel
scannen, maak dan een afspraak bij één van onze
premium slaapspecialisten of via onze website:
www.recorbedding.be

Het ultieme
slaapcomfort
lees je af van je
ruggenwervel.
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Eén derde van ons leven brengen we in bed door. Een goed
bed is dus van fundamenteel belang. Een technisch
performant slaapsysteem op maat van je lichaam draagt bĳ
tot je slaapcomfort én levenskwaliteit, maar slapen doe je ook
in stĳl. Ontdek het designprogramma van Recor Bedding en de
drie collecties Urban, Luxe en Zen. Ze zijn een toonbeeld van
harmonie in vorm, functie en esthetiek.

Luxe Collection, Ruby
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Bend

Styles come and go.
Good design is a
language, not a style.
Basso

— Massimo Vignelli

Wide

URBAN collection

Curved

Urban brengt kleur en contrast in je slaapkamer.
Of dat nu een compacte ruimte is, of eerder deel uitmaakt
van een ruime loft; het Urban-programma ligt in lijn met
je persoonlijkheid. Slapen is geen werkwoord en een bed
geen instrument, wèl een meubel dat deel uitmaakt van
je leven. Dag en nacht.
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LUXE collection
Een goede nachtrust is een begeerde luxe die
met de Luxe-collectie helemaal tastbaar wordt. Met oog
voor details, royaal in het gebruik van kwaliteitsvolle
materialen maar nooit overdadig. Luxe is gestileerd en
gedistingeerd. Zinnebeeld van elegantie.

Luxury is attention
to detail, originality,
exclusivity and
above all quality.
— Angelo Bonati

Belize

Fessura

Swindon

Padstow
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Gozan

Simplicity is the
ultimate sophistication.
— Leonardo da Vinci
Daibai

Timia

ZEN collection
De Zen-collectie brengt alles in balans: rust en
ruimte, dag en nacht. De gebruikte materialen en hun
texturen spreken voor zich en stellen zich discreet op
in functie van je nachtrust. Het draait niet om het bed,
maar om het rustgevende gevoel, want slapen is tot jezelf
komen.
Seiza
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De perfecte slaapbalans betekent dat de drukverdeling in
je geliefkoosde slaaphouding optimaal is. Schouder, rug,
nek en bekken worden op de juiste manier ondersteund
met onze MyBed-slaapsystemen met daarin matrassen,
interactieve bedbodems en boxsprings. Ontdek het geheim
van het ultieme slaapcomfort tot in de kleinste details.

Zen Collection, Timia
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COMFORTMANTEL
RECOIL

®

POCKETVEREN

De speciaal ontwikkelde en gepatenteerde
Recoil®-pocketveren zĳn tonvormig, bevatten
25% meer staal en meer windingen dan een
klassieke veer. Elk van deze veren wordt
individueel verpakt in geruisloze zakjes.

Omheen de kern van Recoil®-pocketveren zit de comfortmantel. Deze omvat alle lagen namelijk de comfortlaag,
de drukverdeler (uit zijde of vilt) en de tijk met het oog
op optimale ondersteuning en ligcomfort.

SINCE 1946
MYBED
KWALITEIT
IN ELKE
COMPONENT

TIJK

C O M F O R T L A A G C E L L F L E X O F TA L A L AY L AT E X
MyBed matrassen bevatten flexibel en superieur schuim met diktes tot maximum 3,5 centimeter.
Dit garandeert een optimale werking van de veren en het ligcomfort. Deze laag is erg belangrijk
omdat het nacht na nacht een intense warmte- én vochtbelasting doorstaat. MyBed garandeert
echter prestaties zonder kwaliteitsverlies of degeneratie van het materiaal op termĳn.

Deze stof zit als een hoes omheen je matras en omvat
de volledige comfortmantel. MyBed heeft twee soorten
tijk: geweven (damast) of gebreid (High Definition
Micro Tencel). Damast is een uitstekende vocht- en
warmte-regulator en wordt volgens een artisanale
confectiemethode vastgehecht en is niet afneembaar.
Dit in tegenstelling tot de gebreide High Definition
Micro Tencel, die wel afritsbaar is.
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RECOIL® POCKETVEREN

De pocketveren van Recor Bedding zĳn niet
zomaar veren, maar Recoil®-veren. Waarin zit dan het
verschil? Wel, eerst en vooral de vorm. De Recoil® is
tonvormig en behoudt onder elke hoekbelasting dezelfde
prestaties: krachtig, evenredige en blĳvende hypertensie
of terugveerkracht.
Als essentiele component van de matrassen
in het MyBed-gamma dragen ze niet alleen bĳ tot een
maximale ondersteuning tĳdens het slapen, ze zorgen
ook voor een begeleidende stuwkracht tĳdens het
bewegen in de slaap. Hierdoor kan je makkelĳker draaien
en keren. Bijkomend voordeel: de speciale voorspanning
gaat kuilvorming tegen.

Uniek in vorm én materiaal
De ingenieurs van Recor Bedding bedachten
niet alleen een unieke vorm, ook op micro-niveau is
de Recoil® anders dan alle anderen. Eén enkele veer
bevat 25% meer staal en heeft meer windingen dan een
klassieke veer. Dat versterkt niet alleen de duurzaamheid
maar ook haar prestaties. Recor Bedding werkt ook
enkel met pocketveren. Dat betekent dat elk van deze
veren afzonderlĳk verpakt zijn in geruisloze zakjes van
synthetisch non-woven materiaal.

Zonesteun Recoil®

Recor Bedding
heeft letterlijk
en figuurlijk een
patent op unieke
veerkracht.

In onze matrassen worden de Recoil®-pocketveren in zones geplaatst naargelang hun draaddiktes, hardheden of veerkracht. Zo kan MyBed in de
gepersonaliseerde A, H, V, X-matrassen de hypertensie
afstemmen op de nek-, schouder- en bekkenzone.
Dankzĳ de symmetrische opbouw van de MyBed-matrassen is het mogelĳk om de matras om te
draaien. Sterker nog, dat is zelfs noodzakelĳk om de
prestaties optimaal te houden. Regelmatig je matras
draaien, verlucht de matras met positief hygiënisch
effect, verleng je bovendien de levensduur én kan je
langer op je beide oren slapen!
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De comfortmantel
bepaalt niet alleen
of je goed ligt, maar
moet dat ook nacht
na nacht waarmaken.
Een goede vocht- en
warmteregulatie
is dan ook
allesbepalend.
COMFORTMANTEL
Reëel slaapklimaat
Een matras is meer dan een verenkern natuurlĳk.
De pocketverenkern van onze matrassen zijn aan de
boven- en onderzĳde voorzien van een comfortmantel.
Dit omvat zowel de drukverdeler, de comfortlaag als de
tijk. Ze zijn gemaakt met het oog op het slaapcomfort én
het optimaliseren van de prestaties van de matras.
De comfortmantel is een niet te veronachtzamen
component bĳ de keuze van je matras. Waarom? Wel,
omdat deze materialen bijna tegen je huid aanzitten.
Ze beïnvloedt je gevoel en bepaalt of je goed ligt.
Bovendien wordt deze laag duchtig op de proef gesteld
tĳdens je slaap. Denk maar aan transpiratievocht en
lichaamswarmte.
De samenstelling van de comfortmantel is
uiterst belangrĳk en niet zelden wordt er in de sector
geschermd met producttermen als koudschuim, latex,
traagschuim, visco-elastisch traagschuim of natuurlatex… maar bij MyBed werken we enkel met de allerbeste materialen. Kwaliteit, beoogde prestaties en duurzaamheid, daar draait het om. MyBed staat voor Quality
Sleep in elke component.

Omdat de comfortmantel als een huls omheen de
matraskern zit moet deze uiteraard comfortabel aanvoelen. De inherente steun wordt hier bovendien tastbaar
gemaakt, letterlĳk en figuurlĳk.
Zoals het woord aangeeft is het een mantel
die het comfort moet vergroten tĳdens je slaap. Vanuit
Quality Sleep willen we vooral waarschuwen dat de
winkeltest van je matras altĳd in het licht moet gezien
worden van de uiteindelĳke slaapperformantie.
Bij het uitzoeken en uittesten van een matras
mag je niet enkel focussen op het ligcomfort in de
winkel. Je matras zal thuis tijdens je slaap véél meer op
de proef worden gesteld. Zo hebben omgevingswarmte
-en vochtigheid een grote invloed op de prestaties van
je matras, maar nog een grotere impact hebben de
veranderende lichaamstemperatuur en het transpiratievocht. Dus even op de matras gaan liggen in de winkel
is niet meteen een weerspiegeling van het reële slaapklimaat. Met Quality Sleep garanderen we net de beste
prestaties, nacht na nacht.
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Kwalitatief schuim voor
duurzame prestaties.

COMFORTLAAG

Cellflex
Cellflex is een speciaal ontwikkeld blauwmarmerig elastisch schuimmateriaal met een densiteit van
55 kilogram per vierkante meter. Anders dan klassieke
PU- of HR-schuimen die een te lage densiteit hebben,
degraderen en kuilvorming kunnen geven, biedt Cellflex
unieke prestaties. De opencellige structuur zorgt voor
een optimale ventilatie en vochtregulatie en ongeziene
duurzaamheid in ligcomfort zonder degradatie.
In tegenstelling tot koudschuim kan Cellflex wel
de langdurige en intense impact op het materiaal aan,
waardoor het op termĳn niet devalueert zoals klassieke
of traditionele koudschuim-varianten dat wel doen.
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MyBed matrassen garanderen de beste
comfortmantels. Het geheim zit in de kwaliteit
van de gebruikte materialen, maar ook in hun
prestaties en duurzaamheid. Zo werken we
met schuimdiktes tot maximum 3,5 centimeter
net om de optimale werking van de veren te
garanderen.
Talalay latex
Talalay latex is een veerkrachtige en elastische
rubbersoort die gewonnen wordt uit het melksap
van de rubberboom of de Hevea Brasiliensis. Latex is
dus een natuurproduct dat weliswaar een chemisch
bewerkingsproces ondergaat. Talalay latex gaat een
stap verder op celniveau en in dit proces wordt de
celstructuur open gemaakt. Dat verandert niets aan
het comfort ten opzichte van de gewone latex, maar
het biedt een groot surplus op het vlak van klimaat en
vochtregulering. De open celstructuur van Talalay heeft
een ventilerende werking, waardoor de lichaamswarmte
niet wordt opgeslagen maar net wordt weggeleid en
vocht sneller verdampt. Talalay heeft in combinatie met
pocketveren de beste capaciteiten inzake comfort, vocht
én warmteregulering.

De tijk is de stof die als een huid omheen de
matras zit. De allesomvattende hoes en finale
component van de comfortlaag. De term 'huid'
is niet toevallig, want net zoals onze eigen
huid vocht en warmte reguleert, is dat bij de
matras ook zo.

Damast
Damast is een stijvere stof die nauwelijks meegeeft, maar verder uitstekende prestaties kan voorleggen als vocht- en warmteregulator. Recor Bedding kiest
voor haar MyBed-tijk voor een luxe-damast op basis van
viscose-katoen met satijn feeling en voor de Natural
variant voor een damast op basis van viscose-vlas. Deze
damast wordt boven en onder met elkaar verbonden
volgens een artisanale confectiemethode. Dat betekent
dat je deze tijk niet kan afritsten of losmaken in tegenstelling tot de gebreide tijken.

High Definition Micro Tencel
Deze tijk bestaat uit superfijne gebreide stof
op basis van een nieuwe vezel, de Micro Tencel. Deze
vezel wordt gesponnen uit FSC gecertifieerde Eucalyptus
houtpulp en verwerkt in een ‘gesloten lus’ en voldoet aan
de hoogste veiligheids- en duurzaamheidsvoorschriften
in Europa. Het laat toe om uiterst stabiele, duurzame,
zachte en zelfs zijdeachtige weefsels te creëren die zelfs
met cellulosevezels niet te evenaren zijn. Deze gebreide
tijken zorgen voor een afneembare hoes.

Tijk is de huid van
je matras en staat
bijna rechtstreeks
in contact met je
lichaam.
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1. Kern
3

• Recoil tonvormige pocketveer
• Individueel verpakt in geruisloze zakjes
uit non-woven materiaal
• Zonesteun in functie van A, H, V, X
lichaamsvorm
• Kader van Cellflex 55 kg/m2 balkjes

1. Kern

2
2. Comfortlaag

• Drukverdeler vilt 350 g/m2
• Comfortlaag Pure Nature Talalay
Latex 3,5 cm (ook verkrijgbaar in Cellflex)
• Comfortvulling wol-wildzijde 300 g
en anti-allergische polyfill 400 g

2. Comfortlaag

1
3. Tijk luxe
damast

• 100% viscose-katoen met satĳn feel
• Rĳke bollering door artisanale confectie
methode
• Luxe 2-naalds bestikking
• Luxe border met horizontale handgrepen
en ventilatieroosters
• Ook verkrijgbaar in afneembare uitvoering
met tijk in High Definition Micro Tencel

Omkeerbaar voor langere levensduur,
optimale performantie en betere hygiëne.
Matrasdikte 24 centimeter.

3. Tijk luxe
damast

• Recoil tonvormige pocketveer
• Individueel verpakt in geruisloze zakjes
uit non-woven materiaal
• Zonesteun in functie van A, H, V, X
lichaamsvorm
• Volledig uitgevuld met Recoil Quantum
Edge pocketveren zonder schuimkader
• Drukverdeler zĳde 200 g
• Comfortlaag Pure Nature Talalay
Latex 3,5 cm (ook verkrijgbaar in
natuur Latex)
• Comfortvulling lamswol 500 g en
Texel wol 250 g en zijde 200 g
• Extra comfortvulling zijde 200 g voor
vochtregulatie en -transport
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3

2

1

• 100% viscose-vlas
• Rĳke bollering door artisanle confectie
methode
• Luxe 2-naalds bestikking
• Luxe border met horizontale handgrepen
en ventilatieroosters
• Ook verkrijgbaar in afneembare uitvoering
met tijk in High Definition Micro Tencel

Omkeerbaar voor langere levensduur,
optimale performantie en betere hygiëne.
Matrasdikte 24 centimeter.
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SLAAPSYSTEMEN

Boxspring

Interactieve
bedbodem of box
De interactieve bedbodem maakt gebruik van latten die door
3D-veerelementen worden aangestuurd en is verkrijgbaar
als klassieke lattenbodem, maar ook als box. De interactieve
box heeft volledig dezelfde werking, maar refereert met zijn
uiterlijk aan de klassieke boxspring.

Boxspring 2.1

Zijsponden

Boxspring 3.1

• Vast: antraciet
• Monoplo kop of voet: zowel buiten- als
binnenkader antraciet
• Elektrisch verstelbaar: zowel buiten- als
binnenkader antraciet
• Inslagmoeren om losstaand te zetten
inbegrepen

Veerlatten

• 30 bovenliggende veerlatten bĳ 200 cm (l)
• 7 lagen met kruisverlĳming

Ophanging

• In elastische overhangende kappen met
anti-slip profiel
• Interactief veersysteem

Middenzone

• Variabele hardheidsinstelling in de
middenzone dmv 6 dubbele
latten met schuivers

PLANO

MONOPLO HOOFDLIFT

MONOPLO VOETLIFT

RÉCOMATIC
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• MyBed matras met A, H, V, X-vorm
• Comfortmantel Pure Nature Talalay
latex of Cellflex

• MyBed matras met A, H, V, X-vorm
met bekleding in meubelstof
• Comfortmantel Cellflex
• MyBed Topper Pure Nature Talalay
latex of MyBed Topper Cellflex

Vrĳ vertaald is een boxspring een “bak met springveren”.
Het is een matrasdrager die is gevuld met metalen spiraalveren. Elke bedbodem, dus ook de boxspring, is erop
gericht de bewegingen van de matras te volgen en de werking ervan te versterken. Hoe beter de bodem en matras
op elkaar afgestemd zĳn, hoe minder wekprikkels men zal
ervaren tĳdens het slapen.
Een boxspring heeft een andere constructie-technische
opbouw dan een klassiek bed en maakt gebruik van veren.
Let wel, opteer altĳd voor pocketveren en niet voor boxsprings die een klassieke bonellveer gebruiken. Bĳ een
pocketveren boxspring zit elke veer — zoals dat ook voor
de Recoil-pocketveren matrassen van Recor Bedding
geldt — in een apart katoenen ‘zakje’ en kunnen de veren
onafhankelĳk van elkaar bewegen, waardoor ze meer
comfort bieden. De constructietechnische opbouw van de
boxspring is er ook op gericht om vochtafvoer en ventilatie
optimaal te garanderen. Deze verende bedbodem laat ook
toe het gewicht gelĳkmatig te verdelen over de langere veerweg van top tot bodem.

PLANO

RÉCOMATIC
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