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FINEST
SLEEP
TECHNOLOGY
van Swissflex ®
Zeg je Zwitserland, dan zeg je kwaliteit. Veel goede dingen
komen uit Zwitserland en hebben wereldwijd een uitstekende
reputatie. Dat geldt ook voor de producten van de Zwitserse
beddenfabrikant Swissflex. Al tientallen jaren staat ons
traditionele bedrijf voor uitstekende materialen, gedegen
vakmanschap en innovaties van onze Zwitserse ingenieurs.
Voor perfecte ergonomie zorgen onze verborgen sterren:
innovatieve
bridge

®

lattenbodems.

Onze

nieuwste

technologie

– is het revolutionaire resultaat van jarenlange

ontwikkeling en past zich optimaal aan elke houding aan.
Voor elke lichaamsbouw en in alle slaapposities.
Ultiem slaapcomfort vereist samenspel tussen de lattenbodem
en een matras die zich aan de individuele behoeften van
de mens aanpast. Optimale drukverdeling, gerichte ondersteuning en ademend vermogen kenmerken al onze matrassen. Dat komt zeker door onze baanbrekende innovatie
GELTEX®: een combinatie van elastische gel en luchtdoorlatend schuim. Een logisch gevolg van onze inspanningen
om een goede slaap te garanderen is ons assortiment aan
comfortabele en prachtig vormgegeven bedden. De technische details werken bescheiden op de achtergrond, waardoor vormen, materialen en design mooi naar voren komen.
Met Swissflex ligt u goed.
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MY BED IS
MY CASTLE
swissbed SILHOUETTE
De balans tussen design en comfort maakt dat swissbed silhouette past in
vrijwel elk interieur. Het bed is aanwezig maar niet opdringerig en nodigt uit om
te gaan liggen en weg te dromen, op elk uur van de dag.
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EASY LIKE
SUNDAY MORNING

MOOIE BIJROL
Net als het bed lijkt ook het zijtafeltje voor onze XL-hoofdborden te zweven.
Dankzij de soft-touchtechniek opent en sluit de lade stil en licht.

swissbed SILHOUETTE
In bed genieten van het eerste kopje koffie van de dag? Na een lange dag nog
een paar bladzijden lezen en lekker wegdromen? Gewoon eens heerlijk relaxen –
wie wil dat nou niet? swissbed silhouette oogt niet alleen licht, maar biedt ook
maximaal comfort. Dankzij de strakke vormgeving en hoogwaardige afwerking
van dit bed past het perfect in de meest uiteenlopende interieurs. Tijd en ruimte
vervagen. Zo biedt swissbed silhouette ontspanning voor lichaam en geest.

SAILLANT DETAIL
Opvallend stijlelement van swissbed silhouette:
de afgeronde randen en decoratieve contrastnaden
op het hoofdbord springen direct in het oog. Echt
Zwitsers vakmanschap.

LEKKER LEUNEN
Zo straalt uw bed klasse uit: een Cover Plaid
in bijpassende kleur beschermt het hoofdbord en
biedt nog meer comfort als u ertegenaan leunt.
Het is ook nog eens een mooi decoratief element.
–9–

ZWITSERSE
BOXSPRING
swissbed EXPRESSION
Fraai design, comfort en doordachte techniek sluiten elkaar niet uit. Dat laat
swissbed expression op indrukwekkende wijze zien: pure luxe voor het oog en het
lichaam.
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ALL
INCLUSIVE

PODIUM VOOR GOEDE SMAAK
Een XL-hoofdbord maakt een statement in de kamer en leent zich heel mooi voor stoffen met een patroon.
Combineer dit met onopvallende poten die de aandacht niet afleiden van het bed.

swissbed EXPRESSION
Mooie slaapkamers maken een groot verschil: ze laten ons tot rust komen
en de drukte van alledag vergeten. Het resultaat: heerlijk dromen en een diepe,
verkwikkende slaap. Voor wie van design in combinatie met buitengewoon comfort houdt, maar ook op zoek is naar doordachte techniek, is swissbed expression
de oplossing. Een gestoffeerd bed dat veel wegheeft van een boxspring uit het
luxueuze interieur van grote hotels en weet te verleiden met optimaal comfort.

OOG VOOR DETAILS
Het verschil zit hem in de details: maak uw bed uniek
door visuele accenten aan te brengen met diverse
siernaden op het hoofdbord. Een detail dat de hele look
bepaalt.

STOF VOOR MOOIE DROMEN
Uitbundig of sober, verkoelend of warm:
in onze exclusieve selectie van stoffen vindt
u de stof van uw dromen.
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DESIGN
MEETS NATURE
swissbed LOUNGE
Technisch geavanceerd en toch een sterk designstatement: swissbed lounge
scoort met een heldere vormentaal en de warme uitstraling van edele houtsoorten.
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PASSENDE K ADERS
VOOR INNOVATIE

DESIGN EN TECHNIEK IN HARMONIE
Het hoofd- en voeteneinde van echt houtfineer flankeren de technisch geavanceerde constructie van de
lattenbodem en vormen creatieve accenten.

swissbed LOUNGE
Minder is soms meer. Minimalistisch design vormt bij swissbed lounge het
kader voor geavanceerde technische snufjes. Dit bed is prettig ingetogen en past
daardoor in elke omgeving. Het frame van echt houtfineer in eiken, bamboe of
notenhout vormt een natuurlijk accent, terwijl de zwevende lattenbodem zorgt
voor lichtheid en optimaal ligcomfort. Met vloerverlichting, waardoor het bed lijkt
te zweven, plus de bijpassende nachttafels en leeslampen is de swissbed lounge
helemaal naar eigen smaak te completeren.

VOLMAAKTE VORM
Het licht gebogen hoofdbord nodigt uit om ertegenaan
te leunen en maakt de contouren van het bed zachter.
Dit geeft elke kamer een rustige, vrouwelijke touch.

EEN KIJK JE ACHTER DE SCHERMEN
Een perfect beeld van het functionele design
van de bridge®-lattenbodem. Deze zorgt voor een
optimale positie in elke houding.
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VOOR HET
VOETLICHT
swissbed AMBIENTE
Simpel en stijlvol, dat is swissbed ambiente. Focus op de essentie geeft ruimte
voor individualiteit en een persoonlijke touch.
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FORM
FOLLOWS FUNCTION

STIJLVOLLE AANVULLING
Combineer nachttafels, lampen en andere accessoires om uw verblijf in bed nog aangenamer en comfortabeler te
maken. Sommige daarvan zorgen ook nog eens voor een nette slaapkamer.

swissbed AMBIENTE
Een minimalistische stijl is modern wonen in zijn puurste vorm. Het motto
“form follows function” is een leidraad uit de architectuur, die ook navolging
vindt in de swissbed ambiente. Het strakke design en de exclusieve materialen
scheppen de ideale sfeer om ongestoord na te denken, te voelen en te slapen.
Omringd door stijlvolle kleuren en stoffen en met functionele accessoires, wordt
swissbed ambiente zo een perfect toevluchtsoord.

LIEFDE VOOR DETAIL
SIDE MOVING SYSTEM

De met elegant leer beklede randelementen
lijken haast te zweven, maar geven toch

Een hoogtepunt van de swissbed ambiente: de innovatieve optie SMS – Side

een stabiele indruk. Dankzij dit functionele

Moving System-optie. Zo worden alledaagse dingen zoals het keren van

detail komt de minimalistische look van de

matrassen en het vervangen van overtrekken een stuk eenvoudiger. Als het

swissbed ambiente nog beter naar voren.

tweepersoonsbed een keer in twee eenpersoonsbedden omgetoverd
moet worden, bijvoorbeeld voor gasten, dan zorgen de vergrendelbare poten
voor stabiliteit.
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EEN INSTAPMODEL
MET FINESSE
swissbed CLASSIC
EEN HARMONIEUS GEHEEL
De kleuren van de natuur geven een gevoel van geborgenheid, warmte en
houvast. Voor wie van natuurlijk houdt, is swissbed classic de eerste keuze.
De zacht glanzende houtlook en het slanke hoofdbord staan bij dit bed op de

Of u nu kiest voor ronde of vierkante
poten, ze passen bij de vorm van het
bedframe en het hoofdbord.

voorgrond. Een nonchalant en natuurlijk model voor liefhebbers van strak design,
dat in combinatie met de lattenbodem en het matras een heerlijke plek wordt.
Even helemaal weg van de drukte van alledag.

NONCHALANTE MATERIAALMIX
Licht en schuin design in houtlook om
heerlijk tegenaan te leunen. Naar keuze
verkrijgbaar in licht eiken, donker eiken
en kersenhout. De sierlijsten in titaniumlook zorgen voor een modern accent.
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EEN STRELING VOOR
DE ZINTUIGEN
Swissflex® MATERIALEN
Bij Swissflex kunt u ook de uitstraling van uw bed geheel naar uw eigen
wensen vormgeven. Maak uw keuze uit zeven bekledingcollecties en zeven
verschillende kleuren houtlook.
Met Kvadrat Field kiest u voor een tijdloze, elegante stof in een gedekt
ruitjespatroon, Kvadrat Gravel met kleine puntjes in contrastkleur geeft uw bed
een levendige uitstraling, en het abstracte Japanse bloemenmotief van Kvadrat
Nebula maakt uw bed tot een ware blikvanger. Voor een pure uitstraling bekleedt
u uw bed met een unistof uit de collectie Kvadrat Remix, voor een warme
uitstraling is de collectie Turner met ingeweven grafische structuur in aardetinten
een goede keus. Bijzonder en bovendien duurzaam en organisch is ons gepigmenteerde leer Natura van Europees
rundleer. Daarnaast behoort bekleding

Bij swissbed lounge en swissbed classic heeft

in lederlook tot de mogelijkheden, in

u voor het hoofd- en voeteneinde en frame de

verschillende natuurtinten.

keuze uit echt houtfineer of houtlook in de kleuren
grijs/donker/licht eiken, bamboe, kersenhout of
notenhout.

swissbed
silhouette

swissbed
expression

swissbed
ambiente

swissbed
lounge

swissbed
classic
Kvadrat Field,
Kvadrat Gravel,
Kvadrat Nebula,
Kvadrat Remix
Stof Turner

Leer Natura

Leather Look
Echt houtfineer in eiken
antracietgrijs, eiken
donkerbruin, bamboe,
notenhout
Houtlook in donker
eiken, licht eiken,
kersenhout
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INRICHTING IS EEN
PERSOONLIJKE ZAAK
Swissflex® ACCESSOIRES
SIDE BAG
Pas met de juiste accessoires verandert een kamer in een ruimte waarin u zich

Het is prettig als alles een vaste plek heeft,

thuis voelt. Decoreer daarom ook uw slaapkamer met kleine dingen die voor u

ook in de slaapkamer. Tijdschriften, tablet of

betekenisvol zijn en breng zo persoonlijke accenten aan. In een licht ingerichte

afstandsbedieningen; in de tweekleurige omkeerbare Side Bag ligt alles voor het grijpen,

kamer zijn gekleurde kussens en dekens bijvoorbeeld echte eyecatchers. Zijn
de tinten in uw slaapkamer voorkunt u bijvoorbeeld met witte
men

schitterende

highlights

lige zit- en leeshoek of een
en make-up geven elke kamer
Dit zorgt ervoor dat u er
alleen rond bedtijd. Met
kunt u een kleine kamer
Voor een rustige sfeer
de slaapkamer niet
opgeruimde

kamer

namelijk donker gehouden, dan

ook als u nog niet helemaal wakker bent.

COVER PLAID

HOOFDBORD MET ZIJTAFELTJE

kussens, fotolijstjes of zelfs bloe-

Functioneel en toch decoratief: een omkeer-

Net als het bed lijkt ook het zijtafeltje voor

aanbrengen. Boeken, een gezel-

bare sprei in twee kleuren. Kies de kleur die

onze XL-hoofdborden te zweven. Dankzij de

bij uw stemming past.

soft-touchtechniek opent en sluit de lade stil

dressoir met plek voor sieraden

en licht.

een gezellige uitstraling.
graag tijd doorbrengt, niet
een slim geplaatste spiegel
zelfs groter laten lijken.
moet u erop letten dat
te rommelig is. Een
werkt ontspannend.

NACHTTAFELS
Bril, tijdschrift, fotolijstje, waterkaraf: alles

Echte klassiekers

maken een rust-

punt van de ka-

mer.

en

aspecten

esthetische

Praktische
laten

zich slim combineren, bijvoorbeeld met een mooie waterkaraf op het nachtkastje of een decoratieve stapel bedlectuur. De tablet of laptop is altijd veilig
en binnen handbereik in de handige Side Bag en draaibare leeslampen storen
uw partner niet tijdens de nachtrust. De juiste verlichting speelt een grote rol.

Swissflex. Als vrijstaand object of vast aan

EXCLUSIEF VOOR
SWISSBED AMBIENTE

het hoofdbord: elk model biedt veel ruimte

Passend bij de functionaliteit van dit bed:

om persoonlijke spullen neer te zetten en

een zwevende nachttafel met glasplaat, lade

krijgt een plek op een nachttafel van

op te bergen.

en dimbare lamp.

LEESLAMP
De naam zegt het eigenlijk al: deze flexibele
lampen zorgen voor optimaal leeslicht. Heel
gericht wordt uw kant van het bed verlicht

Licht, donker of een zachte gloed – bijna niets beïnvloedt de sfeer in een kamer

zonder dat de nachtrust van uw partner

meer dan verlichting. Indirecte verlichting van verschillende lichtbronnen is heel

verstoort wordt.

mooi en zorgt voor een aangename omgeving. Gebruik het licht van meerdere
kleine lampen om zogenaamde lichteilanden te creëren. Zo krijgt de kamer meer
structuur dan met één felle plafondlamp. U kunt lampen op het nachtkastje
combineren met decoratieve lampenkappen, dimbare staande lampen, gerichte
leeslampen en indirecte wandverlichting om zo een unieke sfeer te creëren die
past bij uw stemming.
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DE REVOLUTIE BEGINT
BIJ DE BASIS
Swissflex® LATTENBODEMS

bridge ® TECHNOLOGIE
Met de intelligente bridge® technologie begint een nieuw hoofdstuk van de
moderne slaapcultuur. Het gepatenteerde systeem van Swissflex maakt een
geheel automatische en optimale aanpassing aan het menselijk lichaam mogelijk
– onafhankelijk van postuur en gewicht. Het zwevende ligvlak ontlast probleemzones als de schouderzone effectief en ondersteunt het lichaam tegelijkertijd op
de juiste plekken – en dat over het hele ligvlak. Dit wordt mogelijk gemaakt
door een verhoogde interactie tussen de klassieke bedzones – hoofd, schouder,
bekken en benen. Deze interactie zorgt voor een simultane en correcte aanpassing aan de menselijke anatomie. Het resultaat: heerlijk gewichtloos ligcomfort
en een gezonde slaappositie in elke houding.

ZELFREGULEREND
Op de behoeften afgestemde drukverlaging
en ondersteuning van top tot teen – geheel
automatisch en ergonomisch perfect.

ZWEVEND
Alsof u op wolken slaapt – 100% comfortabel ligvlak tot
de uiterste rand.

Swissflex® uni 12 bridge ®

Swissflex® uni 14 bridge ®

Swissflex® uni 22 bridge ®

Swissflex® uni 20

Dit prijs-kwaliteitswonder combineert het klassiek lattenbodemdesign met de innovatieve bridge®-

Dit model met een naar binnen gebogen frame is over het hele ligvlak met de bridge®-technologie

Deze hightech-lattenbodem combineert de nieuwe bridge®-technologie met de beproefde

Deze exclusieve klassieker is gebaseerd op de innovatieve golflattenconstructie van Swissflex.

technologie. Het model is in de bovenlichaamzone van het ligvlak met de bridge -technologie uitge-

uitgerust. Het model overtuigt vooral door zijn correcte en tegelijkertijd uiterst effectieve

Swissflex -golflatten over het hele ligvlak en biedt bovendien het maximum aan comfortniveaus –

Deze frameloze lattenbodem is het enige model in het assortiment waarbij de golflatten en latten in

rust en biedt zodoende een uiterst harmonieus ligcomfort. Het kan heel eenvoudig in elke standaard

ondersteuning en ontlasting over het hele ligvlak – zonder storende middelbalk bij tweepersoons-

voor optimale lichaamsondersteuning en ultiem ligcomfort. De zwevende constructie ziet er

probleemzones als de schouderzone een verschillende elasticiteit hebben. Elke afzonderlijke dubbele

bedomranding worden ingelegd.

bedden. uni 14 bridge kan optioneel in een bedomranding worden ingebouwd of vrij staan.

bovendien bijzonder fraai uit. Het design is onderscheiden met de Red Dot Award 2014, de iF

golflat kan bovendien handmatig worden aangepast. Het resultaat: zorgeloos ligcomfort in overeen-

Design Award 2015 en de Duitse Design Award 2016.

stemming met persoonlijke voorkeuren en een indrukwekkend design.

®

®

®

80mm

60mm

1
2
3

1

2

3

1

INTERACTIEF VERINGCOMFORT

ONTLASTING OP MAAT

GEEN STORENDE MIDDENBALKEN

INTERACTIEF VERINGCOMFORT

EENVOUDIGE MONTAGE

FLEXIBILITEIT TOT DE RAND

STERKE ONDERSTEUNING

SCHOUDERZONE

STAND-ALONECONSTRUCTIE

INDIVIDUELE ONTLASTING

De basis van de bridge®-technologie is een

De afzonderlijke modules van hoogwaardig

Bij een tweepersoonsbedcombinatie profi-

De bridge®-technologie maakt het mogelijk:

Lattenbodems met bridge®-technologie zijn

De bridge®-moduleketen ligt dankzij de

Onze gepatenteerde golflatten zijn dragen-

Elastische schouderzone voor maximale

Deze frameloze lattenbodem maakt als

De gepatenteerde golflatten zijn dragende

SYNCHRONISATIE VAN HET
LIGVLAK

Het ligvlak is bij Swissflex in verschillende

keten van veermodules die de lattenbodem

kunststof omsluiten de latten door middel

teert u van elasticiteit tot aan de rand en in

met elkaar verbonden veermodules zorgen

compatibel met vrijwel alle bedden. De

binnenframeconstructie aan de uiteinden

de elementen die druk over de hele breedte

drukverlaging tot 80 mm wegzinkdiepte.

stand-aloneversie een effectief design-

en zelfregulerende onderdelen met flexi-

Ook bij eenzijdige belasting blijft het

ergonomiezones verdeeld:

buitengewoon flexibel maakt. Een flexi-

van een manchet. De daarmee verbonden

het midden van balkenloze overgangen.

bij druk voor een automatische, gecontro-

lattenbodem kan naar wens vrijstaan, in een

van de latten en garandeert een onge-

van het bed verdelen. Tegelijkertijd wordt

statement. Hij kan echter ook in elk

biliteit tot de uiterste rand. Voor een ideale

ligvlak horizontaal. Dit voorkomt o.a. het

1. Middelelastische hoofd- en voetzone

bele adapter verbindt de modules, die op

modulecorpus beschikt van binnen over

leerde ontlasting over de lengteas. De

bedomranding worden ingelegd of met de

ëvenaard hoge vering over het hele ligvlak.

er automatisch adequate ondersteuning ge-

klassiek bedframe geïntegreerd worden.

ontlasting en ondersteuning in alle

vervelende gevoel dat men naar het

2. Hoogelastische schouderzone

hun beurt de latten met elkaar verbinden.

een stalen veer, die heel nauwkeurig op

veermoduleketen wordt gefixeerd waar

standaard meegeleverde inbouwset in een

Elastische schouderzone voor maximale

boden – onafhankelijk van de slaaphouding

houdingen.

midden van of uit het bed rolt. Veerweg

3. Ondersteunende lenden- en zitvlakzone

Deze adapter maakt een automatische en

belastingen reageert. Veerweg 35 mm.

drukverlaging tot 50 mm wegzinkdiepte.

en lichaamsvorm.

ondersteuning belangrijk is. Het effect:

handomdraai worden gemonteerd. Latten-

gecontroleerde drukverlaging resp. onder-

een haast zwevend ligcomfort waarbij op

bodems zijn, in combinatie met poten, ook

steuning over de lengteas mogelijk.

de juiste plekken toch ondersteuning

als vrijstaand bed te gebruiken.

wordt geboden.

60 mm.

COMFORT OP MAAT

met rode golflatten.

VERSTELMOGELIJKHEDEN

_05

_15

_25

Niet verstelbaar.

Handmatig verstelbaar hoofdgedeelte.

Handmatig verstelbaar hoofd- en voetge-

Onze lattenbodems zijn afhankelijk van voorkeur of gezondheids-indicatie in de meest uiteenlopende

Maakt comfortabel lezen mogelijk dankzij

deelte. Goed voor zijslapers, om te lezen

uitvoeringen verkrijgbaar. Het maakt niet welke ligstanden u voor uw bed wilt en of u de voorkeur

de lichte verhoging van het hoofdgedeelte.

en ter ontspanning van de benen na een
vermoeiende dag.

geeft aan een elektrische aandrijving met bluetooth-bediening via een tablet, een pneumatische of een
handmatige oplossing: wij bieden voor elk wat wils.

_35

_45

_75K

Handmatig verstelbaar hoofd-, rug- en

Rug- en boven-/onderbeengedeelte met

Met twee motoren, kabelafstandsbediening

voetgedeelte. Voor een ontspannen, ergo-

ergonomische kniehoek, pneumatisch.

voor rug- en gecombineerd boven-/onder-

nomische positie bij het lezen, tv-kijken

Handmatig verstelbaar hoofdgedeelte.

beengedeelte met kniehoek. Het hoofd-

en werken op elektronische apparaten.

Voor een ontspannen, ergonomische positie

gedeelte is handmatig verstelbaar. Biedt

Optimaal bij reflux en problemen met de

bij het lezen, tv-kijken en werken op elek-

een hoge mate van comfort bij het lezen,

ademhaling/bloedsomloop.

tronische apparaten. Optimaal bij klachten

tv-kijken en werken op de laptop. Optimaal

met betrekking tot de luchtwegen en het

bij een ronde rug, heupspanning, reflux,

hart- en vaatstelsel. Exclusief voor model

klachten met betrekking tot de luchtwegen

uni 20 verkrijgbaar.

en het hart- en vaatstelsel. Alleen voor
model uni 12 bridge® verkrijgbaar.

AFSTANDSBEDIENING
Slapen, liggen of zitten – alle elektrisch verstelbare lattenbodemmodellen zijn met
radiofrequentie Touch of Classic verkrijgbaar (behalve uni 12 _75K). Optioneel kunnen
veel Swissflex®-lattenbodems – in plaats van of in aanvulling op de standaard handbediening – ook via Bluetooth worden versteld. De gebruikersinterface is eenvoudig
en vereist geen basiskennis.

_75R F

_85R F

_95R F

Met twee motoren incl. radiofrequentie

Met drie motoren incl. radiofrequentie

Met vier motoren incl. radiofrequentie

voor het rug- en het gecombineerde

voor het hoofd-, rug- en het gecombineerde

voor het hoofd-, rug- en boven-/onder-

boven-/onderbeengedeelte evenals de

bovenbeen-/onderbeengedeelte (of optio-

beengedeelte.

automatische kniehoek en het handmatig

neel rug-, bovenbeen- en onderbeenge-

•

verstelbaar hoofdgedeelte.

deelte afzonderlijk verstelbaar).

•

Voor een ontspannen, ergonomische positie bij het lezen, tv-kijken en computeren. Optimaal bij een ronde rug, heupspanning, reflux,

_05

_15

_25

_35

_45

_75K

_75RF

_85RF

_95RF

uni 12 bridge®

•

•

•

–

–

•

–

–

–

uni 14 bridge®

•

•

•

•

–

–

•

–

•

uni 22 bridge®

•

•

•

•

–

–

•

•

uni 20

•

•

•

•

•

–

•

•

klachten met betrekking tot de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel, vaataandoeningen en zacht-weefselaandoeningen in de rug.
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MEN MOET ZIJN
BED MAKEN
ZOALS MEN
SLAPEN WIL
Swissflex® MATRASSEN
Deze zin is niet zomaar een gezegde. Het is de absolute waarheid als het gaat
om een goede en comfortabele nachtrust. Over de keuze van uw bed moet
zorgvuldig worden nagedacht. Voldoet uw matras aan uw persoonlijke wensen?
Zorgt het voor een goede temperatuurregeling? Worden de juiste plekken
optimaal ontlast? Biedt uw matras ondersteuning waar u dat verwacht? Een
comfortabel en lekker matras is als een omhelzing en geeft u mooie dagdromen en
een goede nachtrust. Het matras stelt zich helemaal in op uw behoeften en zorgt
er zo voor dat u dag en nacht heerlijk ligt ... en dat voelt goed!
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REEDS 100.000 MENSEN
ZIJN OVERTUIGD.
MATRASSEN met GELTEX® inside.
Een gezonde nachtrust begint met de juiste matras! Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat drie wezenlijke factoren de slaapkwaliteit bepalen:
drukverlaging, lichaamsondersteuning en ademend vermogen. Het nieuwe
materiaal GELTEX® behaalt op alle drie de punten de hoogste score. Wij passen
deze combinatie van hoogelastische gel en ademend schuim dan ook als kernmateriaal voor vrijwel alle matrassen toe. Bovendien: GELTEX® is zo duurzaam
en hygiënisch, dat de matras en extra tijk niet langer gekeerd hoeven te worden.
Dit garandeert een optimale Swissflex®-functie en het hele jaar door een heerlijk bedklimaat.

VENTILATIE

SLAAP
D RIEH O EK ®

DRUKVERDELING

ONDERSTEUNING
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versa 18 GELTEX ® inside

versa 22 GELTEX ® inside

Ons instapmodel garandeert dankzij de materiaalmix GELTEX inside de perfecte balans

Hier zorgt de 6 cm dikke GELTEX® inside-plaat met een 4 cm dik GELTEX® inside-schouder-

tussen drukverlaging, lichaamsondersteuning en ademend vermogen. Een eerste stap naar

inlegdeel voor een optimale ontlasting van de schouders. Optimale ligeigenschappen voor

een gezonde en goede nachtrust!

alle lichaamstypen.

®

Hoogte: 18 cm | Hardheidsgraad: medium | GELTEX® inside-afdekking: 4 cm

Hoogte: 22 cm | Hardheidsgraad: soft of firm | GELTEX® inside-afdekking: 6 cm

GELTEX inside-schouderinlegdeel: 2 cm | Kern: Gomtex 12 cm

GELTEX® inside-schouderinlegdeel: 4 cm | Kern: Gomtex® 14 cm

®

®

TE ST BI J
BE ST E UI T DE
E
N OM M EE RD

3 GE RE

NS UM EN TE NEU RO PE SE CO
N
ON DE RZ OE KE rland)
and/Zwitse
(België/Duitsl

versa 20 GELTEX ® inside
Extra comfort! Twee centimeter meer GELTEX

®

inside en een extra hardheidsgraad

betekenen nog meer ligcomfort!

versa 24 GELTEX ® inside
Onze allrounder combineert GELTEX® inside met de beproefde pocketveringkern en zet een
nieuwe standaard op het gebied van puntelasticiteit. Hiermee is een grote stap naar een
gezonde en herstellende nachtrust gezet.

Hoogte: 20 cm | Hardheidsgraad: soft of firm | GELTEX® inside-afdekking: 6 cm
GELTEX® inside-schouderinlegdeel: 2 cm | Kern: Gomtex® 12 cm

Hoogte: 24 cm | Hardheidsgraad: soft of firm | GELTEX® inside-afdekking: 6 cm
GELTEX® inside-schouderinlegdeel: 4 cm | Kern: Gomtex® in combinatie met pocketveringkern 16 cm

JERSEYHOES
Deze huidvriendelijke jerseyhoes zonder

MERINO NATURAL (OPTIONEEL)
Kwaliteit voor luxueus, behaaglijk warm

voering is standaard bij alle matrassen

ligcomfort – voor mensen die het snel koud

met GELTEX® inside-kernen, want hij

hebben. De voering van zuivere merinowol

ondersteunt de directe ontlasting van dit

is afneembaar en wasbaar tot 40°C.

nieuwe materiaal optimaal. Afneembaar
en wasbaar op 40°C.
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RUIME KEUZE AAN
HOEZEN EN VULLINGEN
Swissflex® MATRASSEN
Ook voor matrasvullingen en hoezen kunt u bij Swissflex zoals altijd kiezen
uit verschillende opties en zelf materialen met elkaar combineren. Al onze
kernen zijn nauwkeurig afgestemd op de behoeften van afzonderlijke delen
van het lichaam, om elk gebied optimaal te ontlasten en te ondersteunen.

versa SINFONIE
versa sinfonie voegt vormgeving, functionaliteit en constructie samen tot een harmonieuze compositie. De kern met
zeven comfortzones en spinaalvering zorgt, in combinatie met de nieuwe latexgeneratie ComfyPUR en de behaaglijke
zomer- en winterhoezen, voor een stabiele en gezonde nachtrust. Hoogte: 22 cm | Hardheidsgraad: soft, medium of
firm | Kern: Gomtex® met aan beide zijden kernlagen van ComfyPUR-latex.

ZOMER-/WINTERZIJDE
Deze matras beschikt over twee verschillende, afritsbare hoezen. De zomerzijde “fresh” heeft een hoes van heerlijk glad, met ecologische vezels
doorgestikte viscose. De winterzijde “wool deluxe” bestaat uit een uiterst
zachte hoes van lamswol, kasjmier, zijde en viscose.

versa 24
Dit topmodel van Swissflex biedt drukverlichting en lichaamsondersteuning op het hoogste niveau. U heeft keuze
®

uit: hoogelastisch Gomtex® of natuurlatex dat zich naar het lichaam vormt – met beide varianten ligt u gegarandeerd
goed! Hoogte: 24 cm | Hardheidsgraad: soft of firm | Kern: Gomtex® of natuurlatex 20 cm.

versa EXCELLENCE
Het geheim van een goede nachtrust is een perfect matras! De versa excellence combineert de pocketveringkern met ondersteunend Gomtex® om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van comfort. Een zomer- en
winteroppervlak zorgen voor het perfecte klimaat. Hoogte: 24 cm | Hardheidsgraad: soft, firm of extra firm |
Kern: Gomtex® in combinatie met pocketveringkern 20 cm.

CARE & CLEAN

MERINO NATURAL (OPTIONEEL)

Wasbaar, zacht en elastisch materiaal met een antibacteriële

Zachte en natuurlijke merinowol van de hoogste kwaliteit

werking. Ideaal voor mensen die veel waarde hechten aan

voor een luxe ligcomfort en een warm slaapklimaat – voor

hygiëne en mensen met een huisstofallergie. Afneembaar en
wasbaar tot 60 °C.

mensen die het snel koud hebben. Voering van merinowol.
De hoes is afneembaar en wasbaar tot 40°C.

VERKOELEND OF VERWARMEND
Beide zijden van de matrashoes zijn gemaakt van verschillende luxe natuurlijke materialen. De verkoelende zomerzijde cool & natural bestaat uit zijde,
schaapsscheerwol en viscose, de verwarmende winterzijde cashmere deluxe
is zacht en gemaakt van kasjmier, lamswol en zijde.
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GOEDE NACHTRUST,
SCHITTEREND GELEGEN
Swissflex® TOPPER & KUSSENS

GOMTEX® blue

Latex

Visco

Swissflex ® KUSSENS SF10
Voor wie graag zacht en comfortabel ligt, maar ook de voordelen van een

De ergonomische vorm van het kussen (met hoogteverschillen) voegt zich perfect naar de nek- en

ergonomisch op het lichaam afgestemd matras wil, is een topper ideaal. Hij vormt

schouderpartij. Het oppervlak van het kussen met een holte aan beide zijden in het midden zorgt voor

de perfecte overgang tussen matras en lichaam, zorgt voor een optimale tempe-

een ideale ondersteuning van het hoofd en optimale ontspanning. Kies uit de kernvarianten Gomtex®

ratuurregeling en geeft u altijd het gevoel van geborgenheid en comfort.

blue voor optimale warmteafvoer, latex voor onovertroffen puntelasticiteit of visco voor drukontlas-

Gezondheid en ontspanning verbeteren de kwaliteit van het leven, dat staat

tend wegzinken van het hoofd. De kussenhoezen, die zijn gemaakt van het fijnste katoensatijn, zorgen

buiten kijf. Vaak zijn het de kleine dingen die ons leven positief veranderen.

voor een bijzonder aangenaam, zacht en natuurlijk liggevoel. De hoezen zijn gestikt, afneembaar en

Ergonomisch gevormde kussens van Swissflex staan voor perfect slaapcomfort.

wasbaar tot 40°C en zodoende ook zeer geschikt voor mensen met een allergie.

De diverse kernvarianten bieden daarnaast drukverlaging voor gevoelige plekken
en maximale ondersteuning voor hoofd en nek. Wat is een bed zonder kussens?
Inderdaad, een kale bedoening.

Vlak kussen:

Hoog kussen:

ideaal voor buik- en zijslapers - 6,5 cm vlakke zijde,

ideaal voor zij- en rugslapers - 8,5 cm vlakke zijde,

9,5 cm hoge zijde, 60 x 40 cm (lengte x breedte).

11,5 cm hoge zijde, 60 x 40 cm (lengte x breedte).

1|

2|
Swissflex ® KUSSENS MET GELTEX ® inside
Dit kussen is ideaal voor mensen die op hun buik, rug of zij slapen. De asymmetrische vorm met de

3|

holte voor het hoofd in het midden garandeert dat hoofd en nek in alle posities optimaal ondersteund
worden. Innovatieve combinatie van een hoogelastische gel en ademend HR-schuim. Het gepatenteerde
materiaal voelt zeer soepel aan, is ademend en zorgt voor een optimale ontlasting van gevoelige
lichaamsdelen. Het voorkomt tevens spanning in de nek en rug. De hoes van huidvriendelijke jersey
optimaliseert de ondersteunende functie van het kussen. Het is afneembaar, wasbaar op 40°C en
geschikt voor mensen met een allergie.

1| TOPPER CASUAL

2| TOPPER COOL

3| TOPPER NATURAL

De ventilerende Gomtex® blue-kern van

Bij dit model biedt de Gomtex® blue-kern

De topper Natural heeft een bijzonder

deze topper combineert de voordelen van

dezelfde voordelen als bij de topper Casual.

soepele, elastische kern van latex. Ook in

latex en viscose. Het materiaal is soepel,

Hij is alleen nog comfortabeler en in de

de afneembare hoes van viscose/drell met

puntelastisch en warmteregulerend tege-

afneembare hoes van viscose/drell met Air-

Airwaveband zit niets synthetisch. Net als

lijk. De tot 40°C wasbare hoes van jersey/

waveband zit niets synthetisch. De topper

de topper Cool is hij reinigbaar.

SF FLAT GELTEX ® inside

SF SUPPORT GELTEX ® inside

SF PREMIUM GELTEX ® inside

polyester en viscose is hypoallergeen en

Cool is reinigbaar. Totale hoogte: 10 cm.

Totale hoogte: 10 cm.

ideaal voor buikslapers, met een rand-

ideaal voor zij- en rugslapers, met een

ideaal voor zijslapers, met een rand-

ondersteunt het ademend vermogen van de

hoogte van 7 resp. 10 cm,

randhoogte van 10 cm resp. 13 cm,

hoogte van 8 cm resp. 11,5 cm,

topper. Totale hoogte: 9 cm.

55 cm x 35 cm (lengte x breedte).

55 cm x 35 cm (lengte x breedte).

58 cm x 38 cm (lengte x breedte).
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IN FOR MATIE OVER FAB R IK AN TEN
swissbed SILH OU ETTE
PAGINA 6 tot 7: Beddengoed, Plaid:
STOFFKONTOR | Vloerkleed: KINNASAND
Hocker, Houten schalen: Lambert
Hanglamp: Normann Copenhagen
Wandrekken: Montana | PAGINA 8: Lamp:
GUBI | PAGINA 9: Beddengoed, Plaid: LUIZ
Tafellamp: RUBN
swissbed EXPR ESSION
PAGINA 10 tot 11: Beddengoed, Sierkussens,
Plaid: LUIZ | Kussens, Tafellamp: Flamant
Console: Lambert | Fauteuil: Ivano Redaelli
PAGINA 13: Beddengoed, Plaid: STOFFKONTOR
Sierkussens: Flamant | Vloerkleed: KINNASAND
Hocker: FUNC. functional furniture etc.
swissbed LOU N GE
PAGINA 14 tot 15: Beddengoed,
Sierkussens: LUIZ | Plaid: STOFFKONTOR
Bijzettafel: Walter Knoll | Secretaire: Lambert
Tafellampen: Flamant | Stoel: GUBI
Ingelijste afbeeldingen: Bob Noon
PAGINA 17: Beddengoed, Plaid: STOFFKONTOR
Vloerkleed: KINNASAND | Bijzettafel,
Hanglamp: Normann Copenhagen
swissbed AMB IEN TE
PAGINA 18 tot 21: Beddengoed, Sierkussens,
Plaid: LUIZ | Vloerkleed: KINNASAND
Vitrine: Lambert
swissbed C LASSIC
PAGINA 22 tot 23: Beddengoed,
Sierkussens: LUIZ | Plaid: STOFFKONTOR
Leren poef: Flamant | Tafel: B&B ITALIA
Hanglamp: Schneid | Staande lamp: Serge
Mouille | Fauteuil: Minotti
Styling/foto‘s:
Peter Fehrentz, www.peterfehrentz.de
Technische foto‘s:
Wolfgang Riess, www.riess-fotodesign.de

Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12, CH-6233 Büron
www.swissflex.com

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

f

g
p
yt

+

facebook.com/swissflex
plus.googleplus.com/+swissflex
pinterest.com/swissflex
youtube.com/recticelswissflex
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