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IN ONZE SLAAP,
 DIE AVONTUURLIJKE REIS

 VAN ELKE AVOND, IS
 ER IETS WERKELIJK

 WONDERBAARLIJKS; HET
 IS EEN MIRAKEL

 WAARVAN DE NAUWKEURIGHEID
 HET MYSTERIE HEEFT VERBLEEKT.

Charles Baudelaire

DANS LE SOMMEIL,
CE VOYAGE AVENTUREUX

DE TOUS LES SOIRS,
IL Y A QUELQUE CHOSE

DE POSITIVEMENT MIRACULEUX ;
C’EST UN MIRACLE

DONT LA PONCTUALITÉ
A ÉMOUSSÉ LE MYSTÈRE.

Charles Baudelaire





Mededeling van 
de redactie

In 2017  integreert PURE TALALAY BLISS zich in de meubelgroep 

ADOVA, naast de merken Steiner, Simmons, Treca, Dunlopillo, 

Sleepeeze en Diva.

Dankzij die integratie zal PURE TALALAY BLISS profiteren van 

nieuwe middelen, met name een verkoopteam van 10 personen in 

Frankrijk en 6 personen in Benelux met verkoopadministratie in 

Brussel.

De producten zullen voortaan op de productiesite van SaintAmand-

Les-Eaux worden geassembleerd. 

Dankzij die verandering zullen wij u een nog betere kwaliteit van 

dienstverlening kunnen aanbieden, alsook een grotere reactiviteit. 

Om de bedartikelen te personaliseren, nodigen wij u bovendien uit 

om de Excellence-bedbodem te ontdekken, alsook twee nieuwe 

hoofdeinden: Elégance en Tendance, verkrijgbaar in 20 kleuren.

De originaliteit en het spectaculaire comfort van onze TALALAY 

producten blijven natuurlijk ongewijzigd.

We behouden bovendien het exclusieve karakter van het merk.

We wensen u veel plezier met PURE TALALAY BLISS

François DUPARC
CEO ADOVA
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INLEIDING
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AMERIKAANSE BEDDEN

HET MERK

Amerikanen zijn zeer veeleisend als het gaat over 

bedden. Ze waren de eerste om de grote maten, de 

queen en de king size, te ontwikkelen. Het waren 

de Amerikanen die als eerste matrassen met zacht 

en aangenaam comfort ontwikkelden, het zijn echte 

experts op vlak van bedden.

PURE TALALAY BLISS is een Amerikaans merk en het 

is zeer populair in de Verenigde Staten. De unieke 

prestaties op vlak van comfort en het eenvoudige 

ontwerp van deze volledig in TALALAY vervaardigde 

producten hebben ervoor GEZORGD DAT PURE 

TALALAY BLISS een referentiemerk is in de VS en nu 

ook in Frankrijk, Benelux en Zwitserland.





WAT IS 
TALALAY?

TALALAY is een productieproces van latex speciaal 

ontwikkeld voor de beddenindustrie.

Er bestaan in de wereld 2 productieprocessen van 

latex : DUNLOP (goedkope tot middensegment) en 

TALALAY (hogere segment).
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DE TWEE
PRODUCTIEPROCESSEN VAN LATEX

TALALAY-PROCES
 • Vulling van de mal

 • Vacuüm trekken

 • Bevroren tot -30 °C

 • Koken 

   • Wassen

 • Drogen 

   • Uit de mal halen

 • Vulling van de mal

 • Koken 

   • Wassen 

   • Drogen 

   • Uit de mal halen

DUNLOP-PROCES
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DE TWEE FASES
DIE HET VERSCHIL MAKEN
De vloeibare latex wordt in de mal gegoten 

en zal, bij contact met de lucht, gaan 

uitzetten, waardoor de latex natuurlijk in 

volume toeneemt. De moleculen vergroten 

en vormen zich zoals een bloem die zich 

opent. Aan het einde van deze fase, wordt 

de lucht aangezogen en wordt alles vacuüm 

getrokken. Tweede belangrijke fase: de 

latex, nog steeds in vloeibare toestand, wordt 

bevroren voordat ze wordt gevulkaniseerd 

oftewel uitgehard (gekookt).

De lucht gevangen in de latex neemt ruimte in en 

blokkeert de vorming van de latexmoleculen tot 

100%, de evacuatie van de lucht is van het grootste 

belang voor het verkrijgen van perfect egaal 

verspreide moleculen. Deze fase is zeer belangrijk 

voor het flexibele en veerkrachtige karakter van de 

TALALAY. Het bevriezen van de latex vermijdt het 

bezinkingsfenomeen genaamd "vinaigrette". Het 

bevriezen voorkomt dat de lichtste cellen zich naar 

het plafond van de mal begeven en de zwaardere 

cellen naar de bodem zakken. Zo blijft de latex 

perfect homogeen, vermits  in een perfecte staat.

UITLEG:

Het TALALAY-proces heeft  als doel 
het behouden van de homogeniteit 
en de eigenschappen van de 
latexmolecuul en dat tijdens het hele 
productieproces.

Resultaat: het comfort is uniek, heel 
verschillend van het Dunlop-proces 
(soepeler en veerkrachtiger).  



VERLICHTING
VAN DE 
DRUKPUNTEN

Voor een goed comfort en een verlichting van de 

spierspanning, moet een bed idealiter over 

twee kenmerken beschikken: een goede ergonomie, 

maar ook een goede actieve ondersteuning.
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DE SPIERSPANNING

OORZAKEN
 • Stress

 • Slechte houding

 • Gevoelloosheid als gevolg van te lang te zitten

 • Spanningen door contact met de matras

 • Pijn in de schouder, nek en rug

 • Uw wervelkolom is niet goed uitgelijnd 

   • Insomnia door spierspanning.

GEVOLGEN

Ons lichaam bestaat uit
640 spieren    en 206 botten
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640 spieren    en 206 botten

Wervels

De spieren
 vormen
 40 % van het gewicht
 van een menselijk 
lichaam.

40%
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OPLOSSINGEN

EEN GOEDE ERGONOMIE

Een goede ergonomische reactie 
betekent dat uw matras zoveel 
mogelijk de vorm van uw lichaam 
volgt. De TALALAY is een zeer 
zuivere latex die flexibel genoeg 
is om zich naar elk punt van uw 
lichaam te modelleren.

EEN ACTIEVE STEUN

De lichtheid van het contact tussen 
het bed en het lichaam is een 
sleutelelement voor het verlichten 
van drukpunten en het ontspannen 
van de spieren.  Daarvoor mogen 
we niet tot op de bodem van het 
bed zakken, maar iets hoger blijven 
zweven. Er is een gevoel van zachte 
weerstand en van elasticiteit nodig.

De TALALAY is veerkrachtig, dat wil 
zeggen dat ze een sterk elastisch 
vermogen heeft, oftewel een hoog 
draagvermogen. 
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De Talalay genereert geen 
enkele rode zone,
tekenen van drukpunten.

DE TALALAY
 VERGELEKEN MET ANDERE TECHNOLOGIEËN

TRAAGSCHUIM STANDAARD LATEXVEREN

TALALAY

10



De Talalay genereert geen 
enkele rode zone,
tekenen van drukpunten.



SLAAPONAFHANKELIJKHEID

12 * Europees referentiecertificaat

De meerderheid van de verkoop van vaste bedden voor 
twee personen gebeurt met matrassen uit één stuk. 
De afwijkingen in lichaamsgrootte en gewicht zijn vaak 
erg belangrijk tussen de twee slapers. 

De slaaponafhankelijkheid is een doorslaggevend 
criterium bij de keuze van een bed. 

De TALALAY absorbeert de druk van de 
lichaamsbewegingen zonder dat één van de twee 
slapers een storende golf voelt.

ALLERGEENVRIJ
 & GEZOND

De TALALAY van PURE TALALAY BLISS beschikt 
over goede ventilatie-eigenschappen en is daarom 
een natuurlijk afweermiddel voor een warme en 
vochtige omgeving gunstig voor de ontwikkeling 
van mijten of voor schimmelgroei. Het ontwerp 
zonder vulling materiaal garandeert die gezonde 
omgeving over de gehele dikte van het product.    

Natuurlijk antimicrobieel en allergeenvrij 
"Eco Friendly"-gecertificeerd 
Zonder oplosmiddel"
Oeko-Tex* -gecertificeerd 
Gegarandeerd vrij van giftige chemische substanties 
Goed voor het behoud van de ozonlaag 
5 wasbeurten uitgevoerd op elke laag 
Gegarandeerde totale afwezigheid van allergene 
deeltjes

Talalay Latex,   het gezondste materiaal op de markt



SLAAPONAFHANKELIJKHEID
VENTILATIE
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PURE TALALAY BLISS wordt vervaardigd zonder vulling materiaal.

Tussen de TALALAY en de stof van de matras, is er geen enkele blokkage,
geen enkele productlaag die de ventilatiekwaliteiten van 
de TALALAY belemmert.

Het meest ademende schuim dat er op de markt bestaat, samen met een
afwerkingsconcept zonder vulling, garandeert prestaties die veel hoger liggen 
dan het gemiddelde van concurrerende producten.

2 257PURE TALALAY BLISS

1 299 Dunlop-proces voor latex

618 Traagschuim 

523 Polyurethaan

346 Polyurethaan 
Hoge veerkracht

Luchtcirculatie (cm3 / seconde)
vergeleken op verschillende chuimsoorten

Talalay Latex,   het gezondste materiaal op de markt



DUURZAAMHEID 
& GARANTIE

DRUKTEST
Een staaltje latex wordt ingedrukt 
tot 50% van zijn hoogte gedurende 
22 uur en vervolgens wordt het 
verlies van schuimhoogte gemeten. 
Hoe hoger het percentage, hoe 
hoger de kans op verzakking.

PURE TALALAY BLISS had bij de 
druktest als resultaat 3 % (minder 
dan 1 cm voor een Beautiful-matras), 
hetgeen wijst op weinig of geen 
drukbeschadiging doorheen de jaren 
en door gebruik van de matras. 
De andere soorten latex hebben 
gemiddeld 8 %, oftewel meer dan het 
dubbele in vergelijking met PURE 
TALALAY BLISS.

PURE TALALAY BLISS 
heeft 10 jaar garantie zonder afschrijving.
Een investering die lang meegaat!

De ronde en zeer homogene cellen van TALALAY 

worden nooit samengedrukt in tegenstelling tot 

standaard latex. 
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PRESENTATIEGIDS 
VOOR 
CONSUMENTEN

DOEL : GEEN DRUK

Nu is het tijd om te gaan liggen en PURE TALALAY BLISS uit te proberen en vooral: vertrouw 
niet de gewone zithouding, maar ga helemaal liggen, leg u op uw gemak neer, verwijder uw 
jas, leg u op uw rug en draai u om. Neem de tijd om te genieten van het comfort van de matras.

Wat voelt u? Een gevoel van gewichtloosheid, levitatie, lichtheid. 

Wat is de actie van deze matras? Ze ontspant uw spieren.

Wat is het voordeel? Spanningen verlichten en verjagen.
 
LAAT UW KLANT DE ONTSPANNING VAN DE SPIEREN ERVAREN 

Ga op uw rug liggen en probeer voorzichtig uw hand onder uw rug te leggen, net boven uw bekken. 
U zult merken dat dat onmogelijk is. Dat is een teken dat de TALALAY-latex uw lichaam perfect 
volgt. Die lichaamszone is de testzone om de goede ergonomie van de matras te controleren, net 
als de zone van de schouder wanneer u op uw zijkant ligt. 

LEG AAN UW KLANT HET VERSCHIL UIT TUSSEN 
ONDERSTEUNING EN VERLICHTING VAN DRUKPUNTEN 

   • De kwaliteit van de ondersteuning van een matras  
     wordt herkend aan de juiste positionering van het  
     skelet.
 • De meeste goede matrassen bieden reeds een goede  
  ondersteuning.
 • Het verlichten van de drukpunten heeft een  
     gunstige  werking op de spieren.

DEMONSTREER DE EFFECTIEVE ACTIE VOOR HET 
ELIMINEREN VAN DRUKPUNTEN OP EEN PURE TALALAY BLISS 
MATRAS 
   • Vraag uw klant om op zijn of haar zijkant te gaan  
      liggen (leg uit dat het veel belangrijker is dat u een  
      bed uitprobeert door op uw zijkant te gaan liggen  
    om de prestaties van de matras te leren kennen, dan  
      wanneer u op uw rug ligt).
 • Vraag aan uw klant om de druk uitgeoefend door de  
      matras een score te geven van 0 tot 5. 

LAAT UW KLANT HETZELFDE DOEN OP EENDER WELKE 
ANDERE MATRAS ...

 • laat uw klant op elk bed dat hij of zij uitprobeert  
     dezelfde testen uitvoeren, eerst op de rug en dan op  
     beide zijkanten   .
 • Vraag aan uw klant om alle bedden een score te  
     geven van 0 tot 5, zodat hijzelf bepaalt wat het beste  
     bed is. 

Uw klant zal zo zelf tot de conclusie komen dat de PURE 
TALALAY BLISS-producten de beste resultaten geven 
op vlak van het verlichten van drukpunten.

VOEG EEN TOPDEKMATRAS TOE
 • Uw klant heeft al een bed gekocht en de matras is te  
      hard. Maak er een bed  met nul druk van door een  
      PURE TALALAY BLISS topper toe te voegen.
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MATRAS WORLD‘S BEST BED

TECHNISCHE
KENMERKEN

* Kan worden geleverd tussen 8 en 15 dagen

De meest zachte matras van onze matrassen.
Ultra pluche zoals de Amerikanen het zeggen! 
Een ware wolk van geluk. 

Totale hoogte:
• 30 cm

 Samenstelling van de kern:
• 100 % natuurlijke TALALAY-latex en CELSION

Zone van verlichting van de drukpunten: 
• 7,5 cm TALALAY (ongeveer 50 kg/m3)

Ondersteuningszone:
• 7,5 cm TALALAY (ongeveer 65 kg/m3)

Stabilisatiezone:
• 15 cm TALALAY (ongeveer 73 kg/m3)

Bekleding: niet gestikte en niet verwijderbare

 tijk hoes met golf patroon:
• Super stretch / Driezijdig

 weven tijk samenstelling:
• 78% polyester, 20% viscose, 2% elastaan

Afmetingen beschikbaar uit voorraad* (in cm) :
• 80x200, 90x200, 100x200, 160x200, 180x200

Verpakking :
• dubbele verpakking.
• Omrande kartonnen doos en plastic zak.

Gebruik :
• Het product is niet omkeerbaar en kan niet uit 
de hoes verwijderd worden.
• Stijve lattenbodem wordt niet aanbevolen

Hoogte van de 
TALALAY-lagen:

Certificering die
 de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert

Tijk met golf patroon

10 JAAR GARANTIE

COMFORTINDEX

HARD ZACHT

Middenlaag :  
7,5 cm

Onderste  
laag : 15 cm

Bovenste  
laag : 7,5 cm

17



MATRAS BEAUTIFUL

TECHNISCHE
KENMERKEN

* Kan worden geleverd tussen 8 en 15 dagen

Als u op deze matras ligt, kunt u een glimlach 
niet onderdrukken, een teken van onmiddellijk 
welzijn en absoluut comfort. 
 
De matras "Beautiful", met haar diepe 
ontvangst, beschikt bovendien over een goed 
draagvermogen, waarbij u zich gewichtloos 
voelt, zonder de minste druk en met 
 een zalige lichtheid. Dit is de best verkochte 
matras van de hele collectie, het meest 
succesvolle model 100% TALALAY.

Totale hoogte:
• 27,5 cm

Samenstelling van de kern:
• 100 % TALALAY-latex

 Zone van verlichting van de drukpunten: 
• 7,5 cm TALALAY CELSION (ongeveer 50 kg/m3)

Ondersteuningszone:
• 5 cm TALALAY (ongeveer 73 kg/m3)

Stabilisatiezone:
• 15 cm TALALAY (ongeveer 86 kg/m3)

Bekleding: niet gestikte en niet verwijderbare

 tijk hoes met golf patroon:
• Super stretch / Driezijdig

 weven tijk samenstelling:
• 78% polyester, 20% viscose, 2% elastaan

Afmetingen beschikbaar uit voorraad* (in cm) :
• 80x200, 90x200, 100x200, 160x200

Andere afmetingen op aanvraag (in cm).
Tussen 10 en 12 weken:
• 180x200 cm

Verpakking :
• Dubbele verpakking.
• Omrande kartonnen doos en plastic zak.

Gebruik :
• Het product is niet omkeerbaar en kan niet uit 
de hoes verwijderd worden.
• Stijve lattenbodem wordt niet aanbevolen

Hoogte  van de 
TALALAY-lagen:

Certificering die
 de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert

Tijk met golf patroon

10 JAAR GARANTIE

COMFORTINDEX

HARD ZACHT

Middenlaag : 
5 cm

Onderste 
laag : 15 cm

Bovenste 
laag : 7,5 cm
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10 JAAR GARANTIE

MATRAS NATURE

TECHNISCHE
KENMERKEN

* Kan worden geleverd tussen 8 en 15 dagen

10 JAAR GARANTIE

De matras NATURE is soepeler dan de 
Balance-matras. Die soepelheid is te danken 
aan 5 cm extra TALALAY op het oppervlak 
van de matras. Hier komen we heel dicht 
bij de perfecte balans tussen een zachte 
ontvangst en de juiste ondersteuning. 
De matras NATURE is geschikt voor alle 
lichaamsgroottes, en voelt tegelijkertijd erg 
licht voor lichtgewichten. 

Totale hoogte:
• 25 cm

 Samenstelling van de kern:
• 100% TALALAY latex 

Zone van verlichting van de drukpunten: 
• 5 cm TALALAY (ongeveer 60 kg/m3)

Ondersteuningszone:
• 5 cm TALALAY (ongeveer 73 kg/m3)

Stabilisatiezone:
• 15 cm TALALAY (ongeveer 86 kg/m3)

Bekleding: niet gestikte en niet verwijderbare

 tijk hoes met golf patroon:
• Super stretch / Driezijdig

 weven tijk samenstelling:
• 78 % polyester, 20 % viscose, 2 % elastaan

Afmetingen beschikbaar uit voorraad* (in cm) :
• 80x200, 90x200, 100x200, 160x200

Andere afmetingen op aanvraag (in cm).
Tussen 10 en 12 weken:
• 180x200 cm

Verpakking :
• Dubbele verpakking.
• Omrande kartonnen doos en plastic zak.

Gebruik :
• Het product is niet omkeerbaar en kan niet uit de 
hoes verwijderd worden.
• Stijve lattenbodem wordt niet aanbevolen

COMFORTINDEX

HARD ZACHT

Hoogte van de 
TALALAY-lagen:

Tijk met golf patroon

Middenlaag :  
5 cm

Onderste 
laag : 15 cm

Bovenste  
laag : 5 cm

Certificering die
 de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert
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MATRAS BALANCE

TECHNISCHE
KENMERKEN

* Kan worden geleverd tussen 8 en 15 dagen

De matras BALANCE is een nogal stevig 
product. Het meest kenmerkende van deze 
matras is haar enorme capaciteit voor 
het verlichten van drukpunten. Dankzij 
haar zeer dynamisch draagvermogen, 
voelt het alsof u "boven" de matras ligt. 
In combinatie met de zachtheid van de 
TALALAY, voelt het als een licht gevoel van 
levitatie. 

Totale hoogte:
• 20 cm

Samenstelling van de kern:
• 100 % TALALAY-latex 

Zone van verlichting van de drukpunten: 
• 5 cm TALALAY (ongeveer 66 kg/m3)

Stabilisatiezone:
• 15 cm TALALAY (ongeveer 86 kg/m3)

Bekleding: niet gestikte en niet verwijderbare 
hoes

tijk hoes met golf patroon:
• Super stretch / Driezijdig

weven tijk samenstelling:
• 78 % polyester, 20 % viscose, 2 % elastaan

Afmetingen beschikbaar uit voorraad* (in cm) :
• 80x200, 90x200, 100x200, 160x200

Andere afmetingen op aanvraag (in cm).
Tussen 10 en 12 weken:
• 180x200 cm

Verpakking :
• Dubbele verpakking.
• Omrande kartonnen doos en plastic zak.

Gebruik :
• Het product is niet omkeerbaar en kan niet uit 
de hoes verwijderd worden.
• Stijve lattenbodem wordt niet aanbevolen

10 JAAR GARANTIE

COMFORTINDEX

HARD ZACHT

Certificering die
 de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert

Hoogte van de 
TALALAY-lagen:

Tijk met golf patroon

Onderste 
laag : 15 cm

Bovenste 
laag : 5 cm

20



10 JAAR GARANTIE

MATRAS HYBRID

TECHNISCHE
KENMERKEN

* Kan worden geleverd tussen 15 en 21 dagen

Uit de combinatie van een basis volgens 
 het Dunlop-latexproces en 5 cm TALALAY 
aan het oppervlak resulteert een zeer 
evenwichtig comfort. Een aangename en 
ergonomische ontvangst en een stevige 
ondersteuning. Een universeel comfort.

Totale hoogte:
• 21 cm

Samenstelling van de kern:
• 100 % latex 

Zone van verlichting van de drukpunten: 
• 5 cm TALALAY (ongeveer 75 kg/m3)

Stabilisatiezone:
• 16 cm DUNLOP-proces (ongeveer 65 kg/m3)

Bekleding: niet gestikte en niet verwijderbare 
hoes

Tijk met citroenpatroon:
• Super stretch / Drievoudig weven

Tijksamenstelling:
• 78 % polyester, 20 % viscose, 2 % elastaan

Afmetingen beschikbaar uit voorraad* (in cm) :
• 80x200, 90x200, 100x200, 160x200, 180x200

Verpakking:
• dubbele verpakking.
• Omrande kartonnen doos en plastic zak.

Hoogte van de 
TALALAY-lagen:

Onderste 
laag : 16 cm

Bovenste 
laag : 5 cm

COMFORTINDEX

HARD ZACHT
10 JAAR GARANTIE

21

Tijk met golf patroon



COMFORTINDEX

HARD ZACHT

Hoogte van de 
 TALALAY-laag :

Laag : 7 cm

TOPPER EXALTATION

TECHNISCHE
KENMERKEN

10 JAAR GARANTIE

* Kan worden geleverd tussen 15 en 21 dagen

De topper die een te hard bed, dat 
schadelijk is voor het lichaam, radicaal 
transformeert in een comfortabel bed. 
Dankzij zijn 7 cm TALALAY voelt het 
alsof u op een "kleine" TALALAY-matras 
ligt die een te hard bed zeer effectief 
compenseert. In combinatie met een 
harde matras van het type "Hybrid" is 
het mogelijk om het comfort van een 
"Beautiful"-matras te benaderen tegen een 
lagere prijs.

Totale hoogte:
• 7 cm

Samenstelling van de kern:
• 100 % TALALAY CELSION-latex

Zone van verlichting van de drukpunten: 
• 7 cm TALALAY CELSION (ongeveer 50 kg/m3)

Bekleding: niet gestikte en niet verwijderbare 
hoes

Tijk met patroon van grote cirkels:
• Super stretch / Drievoudig weven

Tijksamenstelling:
• 78 % polyester, 20 % viscose, 2 % elastaan

Afmetingen beschikbaar uit voorraad* (in cm) :
• 80x200, 90x200, 100x200, 160x200, 180x200

Verpakking:
• dubbele verpakking.
• Omrande kartonnen doos en plastic zak.

Gebruik :
• Het product is niet omkeerbaar en kan niet uit 
de hoes verwijderd worden.

Certificering die
 de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert22

Tijk met golf patroon



10 JAAR GARANTIE
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HOOFDKUSSENS %100 NATUURLIJK

TECHNISCHE
 KENMERKEN

* Kan worden geleverd tussen 8 en 15 dagen

10 JAAR GARANTIE

Het hoofd verhogen, de vorm van de nek 
goed volgen, de drukzones vermijden: 
dat is wat men verwacht van een goed 
hoofdkussen en dat is precies wat onze 
hoofdkussens in TALALAY u bieden. 
Kies het harde kussen als u op uw 
zijkant slaapt en/of als u een stevige 
ondersteuning nodig heeft, het medium-
kussen is veelzijdig en kies het zachte 
kussen als u op uw buik en/of als u een 
heel licht hoofdkussen wilt dat nauwelijks 
merkbaar is.  

Afmetingen kanten:
• 65x40x15 cm

Totale afmetingen:
• 68,5x48x75 cm 

Grootte van het geschikte hoofdkussen:
• 70x50 cm

Beschikbare comfortniveaus:
• Soft / Medium / Firm

 Hard Buitenhoes:
• Douceline 100 % polyester
• Ritssluiting aan de zijkant
• Wasbaar op 30 °C

Binnenhoes:
• 100 % polyester 

Opvulmateriaal:
• TALALAY-latex OEKO-Text-gecertificeerd 

Etiketten:
• Etiket buitenhoes met wettelijke informatie van  
   de VS.
• Etiket binnenhoes met wettelijke informatie   
   van de EU (inclusief wasinstructies)

Verpakking:
• zak, handgrepen, inlegpapier.

COMFORT
 SOFT / MEDIUM / FIRM



TECHNISCHE
KENMERKEN

EXCELLENCE-BODEM-DE POTEN

Dankzij het aanbod van metalen of houten poten 
verkrijgbaar in verschillende hoogtes, kunt u de 
hoogte van uw  bed personaliseren. 

De poten zijn voorzien van draadstangen met 
een diameter van 8 mm. U kunt ze gemakkelijk 
bevestigen aan de voorgeboorde openingen in 
de Excellence-bodem.

Hoogte: 8 cm

Hoogte: 8 cm

Hoogte: 15 cm

Hoogte: 8, 15 of 20 cm

Konischvormig in verchroomd metaal

Vierkant in hout (verkrijgbaar in naturel of wengé)
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Hoogte:
• 20 cm

• 12 houten latten ondersteunen 21
 onafhankelijke rijen pocketveren over
 de gehele breedte en lengte van de bodem.

• Spiegel in tijk Tript'Air®. Intern netwerk 
 van micro-luchtkussens voor een   
 permanente en totale ventilatie.

• Houten kist van eerste keuze.  Assemblering
 volledig manueel uitgevoerd.

• Anti-stof onderkant.



HOOFBORDEN TENDANCE & ÉLÉGANCE

TECHNISCHE KENMERKEN
"TENDANCE"

TECHNISCHE KENMERKEN 
"ÉLÉGANCE"

De hoofborden worden geleverd met hun 
fixaties. 
De bodem’s zijn voorzien met voorboringen.

De hoofborden Tendance en Élégance zijn 
verkrijgbaar in versies die overlopen of niet.

Geef bij uw bestelling uw keuze door.

Hoogtes:
• 100 of 125 cm

Dikte :
• 9 cm

Breedte (in cm): 
• 80, 90, 100, 160, 180, 200

Hoogte:
• 125 cm

Dikte:
• 9 cm

Breedte (in cm): 
• 140, 160, 180, 200, 220

Samenstelling naar keuze: 
•  Buitenkader 
•  Binnenkader 
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Niet overlopende 
versie:

Tendance-versie Élégance-versie

Overlopende 
versie:


