Registreer jouw matras
EN PROFITEER VAN TAL VAN VOORDELEN

De Revor
matrasbrochure
V I N D D E M AT R A S D I E B I J J E PA S T

Mogen we jou alvast even feliciteren?

EEN OVERZICHT
JOUW ERKENDE REVOR DEALER

Wij zijn zeer blij dat je voor een REVOR-matras kiest.
Dat je kiest om je de komende jaren te voorzien
van een goede nachtrust, de mooiste dromen en
energieke dagen.

MATRASSEN
voor elk type lichaam
TOPPERS
voor extra luxe en comfort

Registreer meteen je nieuwe matras na aankoop op
revor.be en geniet van veel voordelen:

KUSSENS
de aanvulling voor jouw nachtrust

\\ Garantie op jouw matras
\\ Unieke slaaptips van onze Slaapcoach;

DEKBEDDEN &
MATRASBESCHERMERS
bescherming voor elk seizoen

\\ Je ontvangt regelmatig onderhoudsen reinigingstips;
REVOR BEDDING is member of

\\ We herinneren jou eraan wanneer het tijd is
om je matras te keren;
\\ Exclusieve acties voor geregistreerden;
\\ En nog zoveel meer...
Registreer snel
je nieuwe matras op
revor.be/nl/matras-registreren

Waar wacht je nog op?

Belgisch vakmanschap
Vind één van de
dichtsbijzijnde
Revor verdelers
op revor.be

Revor Bedding N.V/S.A
Noordlaan 2, 8520 Kuurne, België
+32 (0) 56 54 12 00
REVOR BEDDING is member of

www.revor.be

#slaapdoetleven

Belgisch product.

#slaapdoetleven

Waar lig jij met je focus?
Revor Bedding maakt matrassen die jou beter doen slapen. Véél beter... Het
enige wat jij hoeft te doen is jezelf kennen.
Transpireer je makkelijk ‘s nachts? Heb je nogal vaak last van hevige rugpijn?
Zoek je een matras met ongekend comfort? Ben je gevoelig voor allergieën of
huisstofmijt? Zoek je eerder een matras gemaakt met recycleerbare materialen?
Elke Revor matras die onze fabriek verlaat is ergonomisch, ventilerend,
ondersteunend en heeft een hoog comfortgehalte. Toch is de ene matras de
andere niet. Elk type heeft zijn eigen unieke focuspunten.
Alle matrassen zijn opgebouwd uit een uitgekiende mix van hoogwaardige en
duurzame materialen, waardoor ze aan de hoogste ergonomische en hygiënische
eisen beantwoorden en behoren tot de beste van de klas.
Vind de Revor matras die het beste bij je past en slaap als nooit te voren.

Ons volledig gamma van hoogwaardige producten.
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De online Revor
matraszoeker

TWIJFEL JE NOG?

DOE DE ONLINE TEST

Vind de matras die bij je past met
onze online matraszoeker.

OP DE REVOR MATRASZOEKER
en ga jouw match nadien uittesten en

We maken het onze klanten graag gemakkelijk.

bestellen bij één van onze verdelers

Met onze weldoordachte Revor configurators helpen
we je bij jouw zoektocht naar de perfecte matras
en boxspring.
Maak online gebruik van onze matraszoeker
of laat je inspireren en adviseren bij één van onze
gespecialiseerde dealers. Zij zullen je begeleiden bij de
keuze van een geschikte Belgische Revor matras.

REVOR.BE/KIES-JE-MATRAS

Starten doe je snel
en eenvoudig

Beantwoord
de vragen en
vind de matras
die perfect bij je past
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Onze labels en certificaten.

Logo

Betekenis
De producten die Revor op de markt brengt worden ontwikkeld
met oog op het stimuleren van de gezondheid van de gebruiker.
Hybrid Foam combineert het beste van conventioneel en hoog
veerkrachtig schuim. Hybrid Foam is een hoge densiteit schuim
met een uitstekende duurzaamheid en een lage compressie,
waardoor u de hele nacht lang hetzelfde comfort heeft.
Aerofeel is een opencellige, driedemensionele tussenlaag die
het ventilerende karakter van de matras en de puntelasticiteit
versterkt. Het zorgt ervoor dat de druk op de matras gedempt
wordt zodat er minder tegendruk ontstaat. Ideaal voor een
harmonieus en comfortabel gevoel.

Aloë vera
soft touch

Belgische
damast linnen

an

Heel wat producten hebben hun eigen specifieke eigenschappen
en bieden een meerwaarde aan jouw comfort. Gecertificeerd na
uitgebreide testen en een label voor de duidelijkheid. Zo slaap jij
met een gerust geweten. Een overzicht.

ti

Betekenis

te

Logo

d ust m
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De Greenfirst-behandeling is een behandeling op basis van
natuurlijk werkzame stoffen en essentiële oliën. Deze bevat geen
chemische toevoegingen en is 100% biologisch afbreekbaar. De
behandeling zorgt ervoor dat huisstofmijt geen schijn van kans
heeft tot overleven.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® = vrij van schadelijke stoffen.
Een wereldwijd gestandaardiseerd, onafhankelijk test- en
certificatiesysteem voor textielgrondstoffen, tussen- en eindproducten van alle verwerkingsfasen en gebruikte toebehoren.
Uit testen die werden ontwikkeld in samenwerking met TFI
(Deutsches Teppich Forschungsinstitut, Aken) blijkt dat onze
latexproducten voldoen aan de EuroLATEX ECO-Standard.
Deze norm definieert de maximale hoeveelheid ‘toxische stoffen
of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid’ in
latex matraskernen.
De Sanitized-behandeling zorgt ervoor dat textiel vers,
aantrekkelijk en duurzaam is. Met deze technologie beschermen
we onze stoffen tegen huisstofmijt en schimmels. Sanitized
voorkomt micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen.

De matrassen uit de anatomic collectie werden ontwikkeld in
samenwerking met een team kinesisten en orthopedisten. De
kern van de matras volgt het anatomisch lichaamsprofiel en
zorgt voor een optimale ondersteuning tijdens de nachtrust.

Downafresh® zijn handelsmerken van de Europese Veren en
Bedding industrie Associatie. dat wil zeggen dat de gebruikte
dons en veren op een diervriendelijke manier gewonnen werden
en gereinigd zijn volgens de strenge Europese Norm.

De ontwikkeling van de matras werd opgebouwd van onder
naar boven om het best mogelijke comfort na te streven.
De onderste lagen focussen zich op het bieden van de best
mogelijke ondersteuning terwijl de bovenste lagen zorgen voor
een ultiem comfort.

Het veren- en donsdichte hoesmateriaal biedt extra
bescherming waardoor het binnendringen van mijten
wordt tegengegaan. Ook als u allergisch bent voor huisstof
of astmatisch bent, hoeft u dus niet af te zien van het
natuurlijke slaapcomfort, dat dons en veren biedt. Dat is door
wettenschappelijke onderzoeken aangetoond.

Aloë Vera versterkt en stimuleert het immuunsysteem.
Onderzoek heeft enkele positieve effecten op de stofwisseling
aan het licht gebracht. Daarnaast stimuleert aloë vera de
bloedsomloop en geeft het de huid een frisse en jonge
uitstraling. Deze stimulatie versnelt ook de wondgenezing.
Linnen is een luxueus product dat zacht aanvoelt en zeer
gemakkelijk te hanteren is. Daarnaast zorgen de natuurlijke
vezels voor een duurzame sterkte en zijn ze van nature
vuilafstotend. Ook zorgt de zachte stof ervoor dat vocht
geabsorbeerd wordt, zodanig dat uw bed fris en droog blijft.

Producten met het DOWNPASS label garanderen een
hoge kwaliteit en de zekerheid dat de dons en veren die
als vulmateriaal worden gebruikt ethisch zijn ingekocht
en afkomstig zijn uit strak gecontroleerde en traceerbare
toeleveringsketens. Bovendien wordt de kwaliteit van alle
producten gecontroleerd door onafhankelijke testinstituten.
Viroclean is een textielbehandeling met antibacteriële en virus
reducerende eigenschappen. De behandeling is niet alleen
virus remmend en antibacterieel maar ook duurzaam, niet
metaalhoudend en recyclebaar. De gebruikte stof is Oekotex
gecertificeerd en kan geen huidirritaties veroorzaken.
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Onze kernen

Pocketveren
De Anatomic pocketveren zijn de meest
ergonomische pocketveren op de markt.
Ze bieden alle voordelen van de standaard
pocketveren maar hebben een verbeterde
zoneverdeling die speciaal werd ontwikkeld in
samenwerking met kinesisten en orthopedisten.

Het DNA van een matras wordt in de basis bepaald door zijn kern.
Het kiezen van de juiste kern is dan ook de eerste stap richting een
perfecte nachtrust.

De verenkern volgt de anatomische vorm van het
menselijk lichaam. Hierdoor krijg je een unieke en
hoogwaardige ergonomische ondersteuning.

Pocketveren
Pocketveren zijn individueel verpakte veren,
hierdoor kunnen ze onafhankelijk van elkaar bewegen.
Dit zorgt ervoor dat bewegingen aan de ene kant van
de matras niet te voelen zijn op het andere ligvlak.
Bovendien bieden pocketveren een verbeterde
ventilatie en vochtafvoer door de vele open ruimtes.

5
5 JAAR
GARANTIE

+

Uitermate ventilerend en vochtregulerend

+

Veerkrachtige ondersteuning

+

7 ergonomische comfortzones

+

Eeuwig recycleerbaar

+

Thermisch gehard

5
5 JAAR
GARANTIE

5
5 JAAR
GARANTIE

+

Uitermate ventilerend en vochtregulerend

+

Interactieve verenkern

+

Eeuwig recycleerbaar

+

Thermisch gehard

+

Veerkrachtige ondersteuning

+

7 ergonomische comfortzones

+

Zoneverdeling volgt de vorm van jouw lichaam

+

Eeuwig recycleerbaar

+

Thermisch gehard

Latex

5
De Multilayer pocketverenkern heeft alle voordelen
van een gewone pocketverenkern op vlak van
ventilatie en comfort. Deze kern is een combinatie
van standaard pocketveren met daarbovenop
mini-pocketveren. Dit zorgt voor een interactieve
kern waarbij de veren anticiperen op elkaars
indrukking. Hierdoor krijg je een iets steviger
comfort dan bij een gewone pocketveer matras.

Uitermate ventilerend en vochtregulerend

Komt voor in deze matras:
Anatomic

Komt voor in deze matrassen:
Comfort, Relax, Eclectic

Multilayer Pocketveren

+

5 JAAR
GARANTIE

Latex is een rubbersubstantie en een
alomgekend natuurproduct. Het is soepel
en veerkrachtig maar ook anti-bacteriëel en
schimmelwerend. De optimale vochtregulatie
dankt zijn vermogen aan de geperforeerde
structuur doorheen de volledige kern. Latex
matrassen worden vaak voorgesteld bij mensen
met nek- en rugklachten.
Wij hebben 3 types latex matrassen met elk hun
eigen unieke eigenschappen.
+

Natuurproduct

+

Aangeraden bij nek- en rugklachten

+

Zeer puntelastisch en veerkrachtig

Komt voor in deze matrassen:
Innergetic Latex, Anatomic Natural Latex, Ergo latex

Komt voor in deze matras:
Ascot
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Kies de juiste hardheid
van je matras
Bij de keuze van een matras is het bij de hardheidskeuze
van groot belang dat er rekening wordt gehouden met je
persoonlijke lichaamsbouw.
Een match voor uw lichaam
Matrassen zijn er in verschillende soorten en in verschillende maten. Het variëert van
persoon tot persoon welke nu de juiste ondersteunende matras is. Op de markt
worden verschillende termen gebruikt om de hardheden van een matras te handhaven.
De begrippen die het meest voorkomen zijn soft, medium en firm.

Een matras die reageert op jouw lichaamsbouw en de nodige ondersteuning geeft op de juiste
plaatsen is een absolute blijver. Hetzij een zachte, medium of harde matras, alles hangt van jouw
lichaam af. Maak gebruik van onze Revor hardheidscurve en ga zorgeloos slapen.

Vind jouw ideale matras
Soft

S

Medium

M

Firm

F

Zoek je ideale hardheid
Om een richtlijn te kunnen meegeven
hebben we de Revor matrassen
hardheidscurve opgesteld. Snel
en eenvoudig af te lezen welke
hardheid je best kiest voor jouw
lichaam. Zoek op de assen van de
grafiek naar je gewicht en verbind
deze met jouw lichaamslengte. Zo
bepaal je welke hardheid het beste
bij je past. Hou er natuurlijk wel
rekening mee dat de lichaamsbouw
ook nog de ondersteuning van de
matras kan beïnvloeden.

Te zacht
Een zachte matras is leuk om even in weg te zakken, maar na een nacht slapen merk je al heel snel
een vermoeide rug en onderrug. Door gebrek aan ondersteuning stonden jouw wervels een hele
nacht onder spanning. Veel slapers melden klachten aan de onderrug bij het ontwaken.
Voorbeeld: Je weegt 85kg en bent 1m82 groot. De ideale hardheid
voor je matras is Medium.

Voor hem firm, voor haar soft
Als koppel is het een lange zoektocht naar een perfecte
tweepersoonsmatras die zowel voor haar als voor hem een ideale hardheid
heeft. Sommige personen verschillen nu eenmaal veel in lengte en gewicht.

Te hard
Een te harde matras is te stevig voor jouw lichaamsbouw. De stevigheid zorgt voor een foutieve
indrukking in de matras, waardoor het lichaam zich onnatuurlijk moet aanpassen aan de matras.
Veel slapers melden klachten aan de nek en onderrug bij het ontwaken.

Bij Revor nemen we deze zorg graag weg. Ligt jullie voorkeur voor een harheid
niet op éénzelfde lijn? Kies dan voor een matras met een gemengde hardheid voor jou en
je partner. Hard links en zacht rechts, of net omgekeerd...
Het maakt bij Revor niet uit.
Vraag meer info voor 2 hardheden in 1 matras bij één van onze verdelers.

REVOR 2020

11

T
C

H

N

E

O

L

O

Y

Wat kan je meten met de smart functie?

G

Ademhaling

Tijd in en uit bed

Vochtigheidsgraad

Tijd per slaapfase

Kamertemperatuur

Slaapscore

SMART verbindt de smartphone via Wi-Fi en/of via
bluetooth en genereert je persoonlijke slaapanalyse
voor een betere nachtrust.

Raapleeg jouw
persoonlijke slaaprapporten

Krijg inzicht over de
kwaliteit van je nachtrust en
verbeter je slaap!
Maak je matras slim met onze
smartfunctie
en meet je slaap met je smartphone.
Een goede nachtrust is de essentie van een
fit en energiek leven. Maar wat is nu een
goede nachtrust en hoe kan je de kwaliteit
van je slaap verbeteren? Onze smartfunctie
biedt je inzichten in de kwaliteit van je
nachtrust en geeft je tips hoe deze te
verbeteren. Zo maak je van een normale
Revor matras een slimme slaapassistent die
je niet meer zal kunnen missen.

Maak gebruik van de extra in-App
rustgevende muziekfunctie.
Beschikbaar op volgende collectie matrassen: Comfort, Relax en Aero Anatomic.

Meer info: www.revor.be/smart-matras

0

Lichaamsbeweging

2

Hartslag

0

Wees klaar om je slaap op een andere manier te bekijken. De SMART
slaapassistent registreert slaapgegevens zoals hartslag, ademhalingsfrequentie,
lichaamsbeweging, enz. terwijl jij zorgeloos geniet van je nachtrust. ‘s Morgens sta
je op en raadpleeg je jouw persoonlijke analyse.

2

Jij kiest jouw matras, wij zorgen
voor de SMART integratie

EW

N

SMART

MONITORS YOUR SLEEP

Matrassen
Comfort 750 pocket matrassen .  .  .  .  .  .  .  .  . pg 16
Relax 1500 matrassen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pg 22
Eclectic 1500 pocket matrassen .  .  .  .  .  .  .  .

pg 28

Anatomic 750, 1500, 3000 matrassen.  .  .  .  .  . pg 30
Ascot multilayerpocket matras.  .  .  .  .  .  .  .  . pg 36
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Innergetic Latex matrassen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pg 44

Anatomic Naturel Latex matrassen .  .  .  .  .  .  . pg 50
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Pocketveermatrassen

Comfort 750 collectie

Perfecte ventilatie
& vochtafvoer

750
Pocketveren
Afneembaar en wasbaar

3D ventilatieband

Goede veerkracht

Ergonomisch comfort

Pocketveermatrassen

Comfort 750

Jouw comfortlaag:
Latex, Visco of
Hybrid Foam

Ergonomisch comfort

Goede veerkracht

Perfecte ventilatie & vochtafvoer
Recycleerbaar en duurzaam

750 pocketveren*
Beschikbare hardheden: M

F XF

Een verfrissend bedklimaat!
De Comfort 750 matrassen bevatten een kern uit pocketveren.
Dit zijn tonvormige veren, individueel verpakt in textiel hoesjes.
Elke veer kan onafhankelijk reageren en een zeer hoge
plaatselijke indrukking en comfort garanderen op plaatsen waar de
lichaamsdruk het hoogst of laagst is.
Revor Bedding biedt elektro-thermisch
geharde pocketveren aan, deze veren
ondergaan nog een extra korte en
krachtige verhitting waardoor de veren
een langere levensduur hebben.
De kern van de pocketmatrassen
is voorzien van 7 ergonomische
comfortzones, waaronder een zachte
schouderzone en een aangepaste
heupzone voor extra ondersteuning.

Omdat er veel open ruimtes rondom en in
de pockets zijn, kan lucht makkelijk door
de matras heen. De honderden zakjesveren
bieden dus een perfecte ventilatie en een
optimale vochtafvoer bij iedere indrukking
of beweging op de matras. De ideale
oplossing tegen transpireren.

(*) 750 pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

750 Pocketveren

Veerkracht
& comfort
De pocketveren kern van de Comfort 750
matras biedt een prima slaapcomfort, een
goede luchtcirculatie alsook een optimale
vochtafvoer. Het eerste contact met de
matras is aangenaam zacht. Naarmate men
dieper wegzakt ontstaat de juiste tegendruk
wanneer de veren het lichaam opvangen.
Verenkernen worden steeds afgewerkt met
een ademende comfortlaag erbovenop, om
het aangenaam comfortgevoel te verkrijgen.

7 zones - 750 veren
De kern van de Comfort 750 matrassen is
uitgerust met 7 onderverdeelde zones met
hoogtechnologische Pocketveren.

Niet elk lichaamsdeel heeft dezelfde
indrukking nodig. Daarom is het
noodzakelijk dat de veren afzonderlijk
van elkaar kunnen bewegen zodat ze
kunnen onderverdeeld worden in zones
met verschillende hardheden. Actieve
zones die de correcte steun bieden op
de juiste plaats van jouw lichaam.

REVOR - Matrassen
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De Comfort 750 hoes

Kies je comfortlaag

Afritsbare luxe dubbeldoek hoes doorstikt met 250gr antiallergische thermowatten voor een zachter comfortgevoel.
R

E

Latex
N

A

TU

De geperforeerde Latex comfortlaag is zeer
puntelastisch en past zich zodoende makkelijk
aan jouw lichaamscontouren aan. Door de
opwaartse tegendruk keert Latex onmiddellijk
terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Symmetrisch
& keerbaar

+

Keerbare matras

+

Anti-allergische hoes

+

Afritsbare en wasbare hoes

Veerkrachtig en puntelastisch

+

Ideaal bij nek- en rugklachten

+

Voor elke slaaphouding

Visco

M

3D ventilatieband

FO

A

21cm

+

+

M

EM

O

R

Y

Na indrukking keert Visco langzaam terug in
zijn oorspronkelijke vorm. Door de lichaamstemperatuur vormt het materiaal zich naar de
lichaamscontouren, waardoor het lichaamsgewicht
egaal verdeeld wordt over het contactoppervlak
en er nagenoeg geen drukpunten zijn.

Hoes gevuld met
anti-allergische thermowatten

Keuze uit 3 verschillende
comfortlagen

+

Lichaamsvormend

+

Perfecte drukverdeling

+

Voor zij- en rugslaper

O

LO

G

Y

3D ventilatieband

C
TE
R
O
EV
R
EW

40°

Wasbaar op 40°

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

(*) 750 pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

N

Zelfde comfortlaag als boven voor
een keerbare functie

Hybrid foam

H

N

Kern gevuld met
750 pocketveren*

Hybrid Foam combineert het beste van PU schuim
en HR schuim. Het biedt een hoge veerkrachtige
aanraking, een fantastische duurzaamheid en een
uitstekend comfortniveau.
+

Vochtregulerend

+

Steviger comfortgevoel

+

Voor elke slaaphouding

REVOR - Matrassen
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Multi pocketveermatrassen

Relax 1500 collectie

Perfecte ventilatie
& vochtafvoer
Aloë vera soft hoes

1500
pocketveren
Afneembaar en wasbaar

Handvatten om
makkelijk te keren
Ergonomisch comfort

Goede veerkracht

Multi pocketveermatrassen

Relax 1500
1500 veren*
Betere ondersteuning
met meer veren

Jouw comfortlaag:
Latex, Visco of
Hybrid Foam

Ergonomisch comfort

Goede veerkracht

Perfecte ventilatie & vochtafvoer
1500 pocketveren*

Recycleerbaar en duurzaam

Beschikbare hardheden: M

F XF

Nog meer Comfort
De Relax 1500 matrassen zijn net als een grote broer van de
Comfort matrassen. Zelfde opbouw maar nog nét dat tikkeltje meer.
Een betere ondersteuning, hogere puntelasticiteit en langere
duurzaamheid.
De elektro-thermisch geharde
pocketveren van de Comfort 750 matras
vind je ook terug in deze Relax 1500
matras. De veren ondergaan, net als
zijn kleine broer, nog een extra korte en
krachtige verhitting waardoor de veren
een nóg langere levensduur hebben.

Omdat er veel open ruimtes rondom en
in de pockets zijn, kan lucht makkelijk
door de matras heen. De honderden
zakjesveren bieden een perfecte ventilatie
en een optimale vochtafvoer bij iedere
indrukking of beweging op de matras.
De ideale oplossing tegen transpireren.

De kern van de Relax 1500 matrassen
is voorzien van 7 ergonomische
comfortzones, waaronder een zachte
schouderzone en een aangepaste
heupzone voor extra ondersteuning.

Doordat de veren individueel kunnen
bewegen van elkaar, zijn indrukkingen aan
de ene kant van de matras niet te voelen
op het andere ligvlak.

(*) 1500 pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

1500 Pocketveren

Veerkracht
& comfort
De pocketveren kern van de Relax 1500
matras biedt een prima slaapcomfort, een
goede luchtcirculatie alsook een optimale
vochtafvoer. Het eerste contact met de
matras is aangenaam zacht. Naarmate men
dieper wegzakt ontstaat de juiste tegendruk
wanneer de veren het lichaam opvangen.
Verenkernen worden steeds afgewerkt met
een ademende comfortlaag erbovenop, om
het aangenaam comfortgevoel te verkrijgen.

7 zones - 1500 veren
De kern van de Relax 1500 matrassen is
uitgerust met 7 onderverdeelde zones met
hoogtechnologische Pocketveren.

Niet elk lichaamsdeel heeft dezelfde
indrukking nodig. Daarom is het
noodzakelijk dat de veren afzonderlijk
van elkaar kunnen bewegen zodat ze
kunnen onderverdeeld worden in zones
met verschillende hardheden. Actieve
zones die de correcte steun bieden op
de juiste plaats van jouw lichaam.
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De Relax 1500 hoes

Kies je comfortlaag

Afritsbare luxe dubbeldoek hoes doorstikt met 400gr antiallergische thermowatten voor een zachter comfortgevoel.
TU

R

E

Latex

N

A

De geperforeerde Latex comfortlaag is zeer
puntelastisch en past zich zodoende makkelijk
aan jouw lichaamscontouren aan. Door de
opwaartse tegendruk keert Latex onmiddellijk
terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Symmetrisch
& keerbaar

+

Anti-allergische hoes

+

Aloë vera soft touch

+

Afritsbare en wasbare hoes

Veerkrachtig en puntelastisch

+

Ideaal bij nek- en rugklachten

+

Voor elke slaaphouding

Visco

M

Keerbare matras

Y

FO

A

23cm

+

+

M

EM

O

R

Na indrukking keert Visco langzaam terug in
zijn oorspronkelijke vorm. Door de lichaamstemperatuur vormt het materiaal zich naar de
lichaamscontouren, waardoor het lichaamsgewicht
egaal verdeeld wordt over het contactoppervlak
en er nagenoeg geen drukpunten zijn.

Hoes gevuld met
anti-allergische thermowatten

Keuze uit 3 verschillende
comfortlagen

+

Lichaamsvormend

+

Perfecte drukverdeling

+

Voor zij- en rugslaper

G

Y

Aloë vera soft touch hoes

Hybrid foam

R
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O

R
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C

H

N

O

LO

Kern gevuld met
500 pocketveren/m2

40°

Wasbaar op 40°

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

N

EW

Zelfde comfortlaag als boven voor
een keerbare functie

Aloë vera
soft touch

Hybrid Foam combineert het beste van PU schuim
en HR schuim. Het biedt een hoge veerkrachtige
aanraking, een fantastische duurzaamheid en een
uitstekend comfortniveau.
+

Vochtregulerend

+

Steviger comfortgevoel

+

Voor elke slaaphouding
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Relax...

it’s Eclectic

23cm

1500
pocketveren

Heb je een kleurrijke kijk op het leven?
Waarom zou je nachtrust dat dan niet mogen zijn?
De Eclectic matras heeft exact dezelfde ergonomische binnenkant als onze
Relax matrassen. Stevige, onafhankelijk van elkaar reagerende pocketveren.
Met dezelfde comfortzones en extra ondersteuning in de heupzone. Met het
antwoord op de vraag van elke fashionista: Een hip kleurrijk jasje.

Veerkrachtig en comfortabel.
Net zoals de Relax 1500 matras.
De 1500 pocketveren bieden
een prima slaapcomfort en een
goede luchtcirculatie. Uitgerust
met 7 comfortzones en keuze
uit 3 verschillende comfortlagen,
beantwoordt de Eclectic aan het
zachte comfortgevoel van de
diepe slaper.

Ventilerende,
anti-allergische hoes

Keuze uit 3
verschillende
comfortlagen

NEW DESIGN

Kern gevuld met
1500 pocketveren
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Anatomic pocketveermatrassen

collectie

HYBRID,
LATEX
OR VISCO
foam inside

Aanbevolen bij
rugklachten

750/1500/3000

pocketveren

Volgt de anatomische vorm
van het menselijk lichaam

Hoog ergonomisch
comfort

Uitstekende ventilatie

Matras van Philippe Gilbert
en Caleb Ewan
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Anatomic pocketveermatrassen

750, 1500 of 3000

De Anatomic verenkern werd
ontwikkeld in samenwerking
met een team kinesisten en
orthopedisten. De focus werd gelegd
bij een ergonomische en daarvoor een
gezondere nachtrust. De vorm van het
menselijk lichaam werd als basis gebruikt
voor het indelen van de comfortzones.
Hierdoor krijg je met de Anatomic een
verbeterde ondersteuning.

Kies je aantal veren.
Hoog ergonomisch comfort

Revor worldwide Innovatieve veer

Uitstekende ventilatie

750/1500/3000 Anatomische
pocketveren*

Recycleerbaar en duurzaam
Aanbevolen bij rugklachten

Ontwikkeld in samenwerking met
een team kinesisten en orthopedisten
Beschikbare hardheden: S

M

F XF

De verenkern heruitgevonden
Om de ergonomie van jouw slaap te verhogen wordt niet zelden
een aangepaste zone voorzien rond de schouders en de heupen bij
pocketveermatrassen. Met de Anatomic 750/1500/3000 verenkern
gaan we nu een stap verder!
De Active Support Technologie van deze
7 zone matras van de nieuwste generatie
wordt gemaakt door een uitgepuurde
mix van 4 verschillende hardheden,
waarbij vooral de schouder-, lenden- en
bekkenzone werden geoptimaliseerd.
De ‘contour’ die Anatomic volgt, werd
ontwikkeld volgens een specifiek
anatomisch patroon.
Omdat er veel open ruimtes rondom en in
de pockets zijn, kan lucht makkelijk door

Er zijn 3 versies Anatomic kernen: met
750, 1500 of 3000 veren. Meer veren
betekent een hoger comfortgehalte
doordat de veren je lichaam met een nog
grotere precisie ondersteunen.

de matras heen. De honderden zakjesveren
bieden dus een perfecte ventilatie en een
optimale vochtafvoer bij iedere indrukking
of beweging op de matras. De ideale
oplossing tegen transpireren.
Een belangrijk aandachtspunt bij het
ontwikkelen van een ergonomische matras
is een zachte schouderzone. Deze leent
zich tot een inzakking van de schouders en
zorgen voor een rechte ruggengraat.

(*) 750/1500/3000 pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

De 7 ergonomische zones, onderverdeeld in 4
verschillende hardheden, volgen een patroon
volgens de vorm van het menselijk lichaam.

De Active Support
Technologie van
Anatomic zorgt
ervoor dat de
ondersteuning
optimaal verdeeld
wordt over het
ganse lichaam.

Voorbeeld van
een matras zonder
Active Support
Technologie.
Zichtbaar minder
dynamische
reactie die steun
biedt op kritische
plaatsen.

Aerofeel
Deze opencellige, driedimensionele ademende
tussenlaag versterkt het ventilerende karakter
en de puntelasticiteit van de Anatomicveren.
Het zorgt er mee voor dat de druk op de matras
wordt gedempt én minder tegendruk ontstaat.
Zo wordt de ergonomie van de veren versterkt en
ontstaat er een harmonieus, comfortabel geheel.
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De

hoes

De

De standaard afwerking Aero Anatomic hoes met 3D antislip
en doorstikking met 2cm Hybrid Foam zorgt voor een extra
zacht comfortgevoel.

Kashmir hoes

Deze luxueuze, met de hand genopte kashmir hoes, is symmetrisch
opgebouwd en kan langs beide zijden gebruikt worden.

Symmetrisch
& keerbaar

28cm

25cm

+

3D ventilatieborder

+

Keerbare matras

+

3D antislip spiegel onderaan

+

Handgenopte luxe hoes

+

Afneembare anti-allergische hoes

+

Luxe gevoel door Kashmir hoes

+

Extra ventilerende eigenschappen

+

Anti-allergische vaste hoes

+

Sanitized hygiëne behandeling

Gelpulse of Viscogel
als bovenste comfortlaag

Ook verkrijgbaar: Kashmir Pillowtop
De Kashmir hoes afgewerkt met een geïntegreerde pillowtopper voor een luxueuze nachtrust.

3D aerofeel voor een betere
ventilatie en drukverdeling

INCLUSIEF
TOPPER

Anatomische pocketveren met
750, 1500 of 3000 veren*

Droogkuis reinigbaar

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Geintegreerde Pillowtop

+

3D antislip spiegel onderaan

+

Luxe gevoel door Kashmir hoes

+

Anti-allergische vaste hoes

30cm

Onderste comfortlaag:
*De Aero Anatomic en Kashmir Pillowtop versie hebben
een ondersteunende laag van 4cm HR koudschuim
*De Kashmir Anatomic versie heeft dezelfde comfortlaag
onderaan als boven dus gelpulse of Viscogel

+

Sanitized Actifresh
behandeling

(*) 750/1500/3000 pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm
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Multilayer Pocketveermatrassen

Ascot 1600 collectie

Goede ventilatie en
vochtafvoer

Interactieve veren

Ergonomisch comfort

1600
Multilayer
pocketveren
Luxe handgenopte BELGISCHE DAMAST met linnen

Multilayer Pocketveermatrassen

Ascot 1600

De Ascot hoes
De Pocket Ascot 1600, met de hand genopte hoes doorstikt met
400gr anti-allergische thermowatten.

5 STAR
HOTEL
FEELING

Symmetrisch
& keerbaar

Goede ventilatie

Met de hand genopte luxe-hoes

Multilayer pocketverenkern
Beschikbare hardheden: M

Meerdere lagen creëren een interactieve kern voor een extra
dimensie van stevig comfort.
Hierdoor krijg je dan ook een iets
steviger comfort dan bij een gewone
pocketveer matras.
De kern van de pocketmatrassen
is voorzien van 7 ergonomische
comfortzones, waaronder een zachte
schouderzone en een aangepaste
heupzone voor extra ondersteuning.

(*) 1600 Multilayer pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

Anti-allergisch

+

Engelse stijl

+

Vaste handgenopte hoes

+

Met Belgische damast linnen

F

Maximale efficiëntie met een
extra veerlaag.

De Ascot 1600 matras heeft een
Multilayer pocketverenkern*. Dit
biedt alle voordelen van een gewone
pocketverenkern op vlak van ventilatie,
vochtregulering en comfort. De
kern is een combinatie van 750
pocketveren met daarbovenop MLS
mini-pocketveren. Dit zorgt voor een
interactieve kern waarbij de veren
anticiperen op elkaars indrukking.

+

26cm

Ergonomisch comfort

Hoes gevuld met
anti-allergische thermowatten

Bovenste comfortlaag van
3cm geperforeerde latex

Tussenlaag van Katoen

Multilayer pocketverenkern
met 750 pocketveren
+ MLS mini pocketveren

Onderste comfortlaag van 3cm
geperforeerde Latex

Belgische damast
linnen

Natuurlijk product
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Gestoffeerde pocketmatrassen

Nordisk collectie
le
y
t
s
n
a
i
v
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n
i
d
scan

Gestoffeerde
matras

Steeds gecombineerd
met een topper

Kies hetzelfde kleur als
jouw boxspring

Topper met of zonder split voor elektrisch bed

Gestoffeerde matrassen

Nordisk

Stoffeer jouw kern

750, 1500 of 1500

Nordisk Comfort 750 Hybride

Keerbaar

De kern van de Nordisk Comfort bestaat uit een
pocketverenkern van 750 veren en heeft 7 comfortzones.
De Nordisk Comfort biedt een prima slaapcomfort en een
goede luchtcirculatie.
20cm

Beschikbare hardheden: S

M

F XF

+

Pocketverenmatras 750 veren*

+

2 comfortlagen van 3cm Hybrid Foam

+

Goede veerkracht

Nordisk Relax 1500 Hybride

Keerbaar

De kern van de Nordisk Relax heeft een pocketverenkern
van 1500 multipocketveren en heeft 7 comfortzones.
De Nordisk Relax heeft meer veren en biedt een betere
ondersteuning en een goede luchtcirculatie.

22cm

‘s Tof gekozen!
Ga voor een mooie strakke Scandinavische luxe look met één van
onze Nordisk matrassen. In combinatie mét een topper uit de Revor
collectie kies je voor een sublieme nachtrust, elke nacht.
De Nordisk matrassen bieden je de
mogelijkheid om je matras te stofferen
in dezelfde kleur als jouw boxspring.
De kleuren zijn eindeloos, en volledig
zelf te kiezen. Kies voor éénzelfde kleur
matras en boxspring voor een sublieme
afwerking in de slaapkamer!

M

Pocketverenmatras 1500 veren*

+

2 comfortlagen van 4cm Hybrid Foam

+

Hoge veerkracht

F XF

Nordisk

Het verschil in comfort tussen de 3
Nordisk versies zit hem in de kern. Je
kan kiezen uit een kern met 750, 1500
pocketveren of een Anatomische
pocketverenkern met 1500 veren*.
Vergeet zeker niet de topper te kiezen
die past bij jouw lichaam en slaapprofiel
vanaf pagina 66!

Beschikbare hardheden: S

M

F XF

+

Anatomic pocketverenkern 1500 veren*

+

2 comfortlagen van 4cm Hybrid Foam

+

Kern volgt de vorm van het lichaam

+

Keerbare matras

+

Revor worldwide Innovatieve veer

+

Ontwikkeld in samenwerking met een team
kinesisten en orthopedisten

aerofeel
aerofeel

(*) 750/1500/1500 Anatomic pocketveren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

1500 Hybride

De verenkern van de Nordisk Anatomic heeft dezelfde
eigenschappen als eender welke Anatomic kern. De
Active support technologie zorgt voor een uitmuntende
ondersteuning door de speciaal ontworpen Anatomic
verenkern die de vorm van het menselijk lichaam volgt.

24cm

De Nordisk matrassen zijn beschikbaar
in 3 versies, elk voorzien van een
comfortlaag uit het hoogtechnologische
Hybrid Foam.

Beschikbare hardheden: S

+
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Latex matrassen

Innergetic collectie

Volgt de vorm van het
menselijk lichaam
Luchtdoorstroming door
de volledige matras

Voetzone

Zone onderbeen

Heupzone

Zone torso

Zone bovenbeen

Ergonomisch comfort

Schouderdzone

Hoofdzone

100% latex

Natuurlijk product

De matras van
de Club Brugge
spelers

Latex matrassen

Ideaal voor mensen met
nek- en rugpijn

Natuurproduct

Deze Innergetic kern van de 2de generatie is volledig
geperforeerd met grote open ventilatiekanalen.
Zowel de bovenkant als de zijkanten van de kern zijn
voorzien van deze ventilatiekanalen, waardoor een
luchtstroom doorheen de volledige matras wordt bekomen.
Deze zorgen voor een optimale ventilatie en vochttransport.
Zo bekom je een mooi gebalanceerd bedklimaat, waardoor je
de hele nacht kunt doorslapen.

Uitzonderlijk comfort

Meer energie bij het ontwaken
Beste elasticiteit

Grote duurzaamheid
Beschikbare hardheden: M

F

Sta energiek op!
Met Innergetic kies je voor jarenlang ongestoord slaapcomfort.
Meer nog, dankzij Innergetic word je als herboren wakker en begin je
elke dag vol energie!

De 7 comfortzones verdelen de druk van je
lichaam gelijkmatig en zorgen ervoor dat je
wervelkolom altijd zijn natuurlijke lijn behoudt.

+

De matras geeft
letterlijk energie terug
aan de slaper.

De perfect gebalanceerde elasticiteit
van Innergetic is het resultaat van een
uniek latexschuim. Hierdoor hindert de
Innergetic matras je natuurlijke nachtelijke
bewegingen niet. Integendeel; Innergetic
helpt je bewegen in je slaap, hierdoor verlies
je minder energie en ontwaak je fitter en
energieker.
De Innergetic matras is onderverdeeld in
7 ergonomische comfortzones. Elke zone
heeft een eigen aangepaste hardheid om
zo elk deel van het lichaam een perfecte
ondersteuning te bieden.

+

De kern garandeert
een uitzonderlijk
ergonomisch comfort.

+

Behouden hun
superieure kwaliteiten
gedurende de
volledige levensduur.

Elke matras past zich perfect aan jouw
lichaamsvormen aan, met een optimale
ondersteuning van de wervelkolom als resultaat.

HARDHEID

Bovendien zorgt Innergetic voor een optimale
drukverdeling waardoor je bloedcirculatie
bevorderd wordt en je ‘s morgens opstaat zonder
pijn of stijfheid in spieren of gewrichten.
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De Innergetic hoes
Zeker van een hygiënische
en gezonde nacht

De Innergetic Classic heeft een anti-allergische, niet doorstikte
hoes om de elasticiteit en het comfort van deze unieke kern
duidelijk te voelen aan de zomerzijde. De winterzijde heeft een
anti-allergische doorstikking. Het geheel is voorzien van een
Adaptive Inside behandeling.

Latexschuim heeft van nature sterke antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen.
Hierdoor ben je zeker van een hygiënische en gezonde slaapomgeving. Latexmatrassen
hebben een lange levensduur en zijn duurzamer dan een klassieke matras. Zo zal een
Latexmatras na 10 jaar slapen nog steeds zijn stevige vorm en veerkracht behouden.
Verschillende duurzaamheidstesten bewijzen dat de kern nauwelijks in hoogte afneemt.

Innergetic latex kussen.
Een must voor sporters.
Elk Innergetic latex kussen heeft alle
voordelen van een latexproduct op vlak
van duurzaamheid, hygiëne en veerkracht.
Het Innergetic kussen is een echte
aanrader voor iedereen die een
ergonomische nachtrust belangrijk vindt.

+

Anti-allergisch

+

Innergetic Latexkern

+

Goede ventilatie en vocht regulatie

+

Zomer- en winterzijde

20cm

Innergetic geeft je elke
nacht opnieuw energie.
Je staat ‘s morgens fitter
op omdat nachtelijke
draaibewegingen op
Innergetic minder
energie van je vergen.

Adaptive Inside. Warm in de winter,
fris in de zomer.

Scan me

Wist je dat héél veel top sporters,
waaronder o.a. de Club Brugge spelers,
op een Innergetic kussen slapen?

INSIDE

Innergetic Deluxe 24cm
De Deluxe versie is voorzien van extra 2cm
traagschuim doorstikt in de hoes aan één zijde.
Dit zorgt voor een iets zachter slaapcomfort.
24cm

Het kussen van
Club Brugge

Droogkuis reinigbaar

Anti-allergisch door
een fresh behandeling
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Natuur latex matrassen

100% natural collectie

natural
product

Anatomische zoneverdeling

Aanbevolen bij
rugklachten

100%
natuur latex

100% Natuurlijke
grondstoffen
Grote duurzaamheid
Perfecte ventilatie en
vocht regulatie
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Natuur latex matrassen

Natural

Rondom de kern is er een
verstevigingszone om het
in en uitstappen uit bed te
vermakkelijken

Anatomische zoneverdeling
volgens de vorm van het
menselijk lichaam.

Ideaal voor mensen met
nek- en rugklachten
Hoofdzone met
een medium
hard comfort

100% Natuurlijke grondstoffen

Anatomische zoneverdeling

Grote duurzaamheid

Perfecte ventilatie en vocht regulatie
Beschikbare hardheden: S

M

F

Natuurlijk slaap je beter

Belangrijke zachte
schouderzone
voor een perfecte
ondersteuning
en indrukkingscapaciteit voor
elk schoudertype,
exclusief voorzien
van massage profiel

Wafel
gestructuurde
middenzone
voor een goede
ventilatie en
drukverdeling

Harde zones voor
een optimale
ondersteuning
van het bekken
met extra dwars
ventilatie kanalen

Met de Anatomic Natural Latex matras haal je de meest
ergonomische latexmatras op de markt in huis. De matras is
bovendien 100% samengesteld uit natuurlijke materialen.
De perfect gebalanceerde elasticiteit van
deze matras is het resultaat van een 100%
natuurlijk latexschuim. De matras helpt
je bewegen in je slaap, hierdoor verlies
je minder energie en ontwaak je fitter en
energieker.
Door de uitgekiende anatomische
zoneverdeling krijgt je lichaam op elk
moment van je nachtrust een perfecte
ergonomische ondersteuning. Het grote
verschil met de Innergetic latexmatrassen
zit hem in de vorm die de zoneverdeling
volgt, de kern werd ontwikkeld in

samenwerking met kinesisten en
orthopedisten om zo complementair
mogelijk te zijn met de anatomische vorm
van het menselijk lichaam. Elk van de
7 comfortzones werd tot in de puntjes
uitgewerkt en verfijnd om zo het hoogst
mogelijke comfortniveau na te streven.
Door de vele perforaties en luchtkanalen
in de kern scoort deze matras ook
buitengewoon goed op vlak van ventilatie
en vochtregulatie. De natuurlijke materialen
in de hoes versterken bovendien de luchten vochtcirculatie van deze matras.

Zijkanten
voorzien van
extra ventilatiekanalen ter
bevordering van
luchtdoorstroming

Voetzone met
een medium
hard comfort

natural
product
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Natural Latex hoes

De hoes is een 100% katoenen dubbeldoek hoes doorstikt met
natuurlijke materialen (wol en wildzijde).

wool and
willow silk

Massageprofielen voor
een extra aangenaam
slaapcomfort

Wol-wildzijde is 100% natuurlijk, heeft een hoge
vochtregulerende werking en zorgt voor warmte in de
winter en een fris bedklimaat in de zomer.

+

Wasbare hoes

+

Natuurlijke grondstoffen

+

Ademend en vochtregulerend

+

Anti-allergisch/Pro-biotica behandeling

26cm

Natuurlatex is het sap gewonnen uit de
rubberboom (Hevea Brasiliensis) afkomstig uit
gecertificeerde plantages.

INSIDE

100%
katoenhoes

Hoes gevuld met
wol-wildzijde

100% natuurlijke grondstoffen
Door het gebruik van natuurlatex, een hernieuwbare natuurlijke grondstof, is de ecologische
voetafdruk van je matras gering. Daarnaast voldoen de latex grondstoffen aan zeer strenge
kwaliteitseisen en wordt alles op een duurzame en veilige manier geproduceerd.
Latex heeft immers bewezen natuurlijke antibacteriële, schimmel- en huisstofmijtwerende
kwaliteiten. Het risico op latexallergie bij natuurlatexmatrassen en kussens is onbestaande door
het grondig uitwassen van het materiaal en het feit dat de allergieveroorzakende proteïnen
kapot gemaakt worden door de hoge temperaturen tijdens het productieproces.
Geniet van een optimaal comfort tijdens het
slapen. Dankzij de natuurlijke grondstoffen
beschikt de Anatomic Natural Latex matras over
een uitstekende puntelasticiteit die jouw lichaam
gedurende de hele nacht perfect ondersteund.
Ondersteuning van de belangrijkste delen van je
lichaam, in elke slaaphouding en op elk moment.

+

100% duurzame grondstoffen

+

Gezond en 100% anti-allergisch

+

Optimaal comfort

+

Exclusief door Revor ontwikkeld

Gezond en anti-allergisch
Met de Anatomic Natural Latex hoes
heb je geen last van allergieën zoals
huisstofmijt. De natuurlijke matras is
volledig vrij van schadelijke stoffen.
Dankzij de miljoenen ademende
luchtkamertjes ervaar je een constant
fris en gezond gevoel tijdens het slapen.

Afritsbaar en droogkuis
(niet wasbaar)

Anti-allergisch

100% natuurlijke
grondstoffen
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Latex matrassen

Ergo Latex

De Ergo hoezen
Hoes gevuld met
anti-allergische thermowatten

Ergo Basic
& Ergo Plus

Duurzaam

Aangeraden bij nek- en rugklachten

Van nature Anti allergisch en
schimmelwerend

Zeer puntelastisch
Beschikbare hardheden: S

M

F

+

3D ventilatieband

+

Anti-allergische hoes

+

Afritsbare en wasbare hoes

40°

14/16cm

Afritsbare luxe dubbeldoek
hoes doorstikt met 250gr antiallergische thermowatten voor een
zachter comfortgevoel. Latexkern van
12cm met 3 comfortzones of een latexkern
van 15cm met 5 comfortzones.

3D ventilatieband

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Wasbaar op 40°

Ergonomisch latex
De Ergo Latex matras past zich perfect aan jouw lichaamsvormen
aan, met een optimale ondersteuning van de wervelkolom als
resultaat.

Elke zone heeft zijn eigen hardheid om
dat deel van je lichaam de optimale
ondersteuning te bieden dat het vraagt.
Hoe meer ergonomische comfortzones
in de matras hoe beter de ondersteuning
van je lichaam.

Latex matrassen helpen je ook bij het
bewegen ‘s nachts. Hierdoor verbruik
je minder energie en zal je fitter wakker
worden.
Bovendien slaap je altijd op een
hygiënische manier doordat een
latexmatras van nature anti-bacterieel en
schimmelwerend is.

Ergo Comfort
Afritsbare luxe dubbeldoek
hoes doorstikt met 400gr antiallergische thermowatten voor een
zachter comfortgevoel. Latexkern van
16cm met 7 comfortzones.
+

Anti-allergische hoes

+

Aloë vera soft touch

+

Afritsbare en wasbare hoes

20cm

De Ergo Latex matrassen zijn beschikbaar
in 3 versies. Het grote verschil zit hem in
het aantal ergonomische comfortzones
en de hoogte van de matras. Zo heb je
de keuze tussen 3, 5 of 7 ergonomische
comfortzones.

Aloë vera Inside

Handvatten

40°

Wasbaar op 40°

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Aloë vera
soft touch
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Toppers
Comfort toppers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pg 62
Relax toppers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pg 63
Scandi toppers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pg 64

Royal toppers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pg 65
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Toppers

Werk af met een topper
Luxueze uitstraling

Wil je nog meer en langer slaapcomfort? Kies dan voor een extra
topper, dit geeft je slaapbeleving net dat tikkeltje meer.

Een extra zacht nestgevoel

Verlengt levensduur en hygiëne
van je matras

Makkelijk keerbaar en te luchten

Luxueuze uitstraling en extra comfort

Wat is een topper?
En wat is het nut hiervan?

Goede ventilatie en
vochtafvoer

Ergonomisch comfort

Een topper is zowat de basis van wat
je prettig vindt om te slapen. Terwijl
een matras hoofdzakelijk voor het
ergonomisch aspect zorgt tijdens je
nachtrust. Een topper kan je perfect
combineren met eender welke matras.
De onderliggende matras(sen) krijgen
onrechtstreeks een bescherming door de
topper, waardoor de levensduur van de
matras verlengd wordt.

Een topper wordt vaak gecombineerd
met een gestoffeerde matras voor een
luxueuze uitstraling maar kan ook perfect
op een gewone matras gelegd worden.

Tip van onze specialist:
“Een grote tweepersoons topper
werkt de scheiding tussen twee
onderliggende matrassen weg”
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Toppers

Toppers

Comfort

Relax

7cm

6cm

3D ventilatieband

Anti-allergische hoes

Aloë vera soft touch hoes

Anti-allergische hoes

Keerbare topper

Afritsbare en wasbare hoes

Keerbare topper

Afritsbare en wasbare hoes

Beschikbare hardheden: S

Beschikbare hardheden: S

M

M

De Comfort topper

De Relax topper

Afritsbare luxe dubbeldoek hoes doorstikt met 250gr anti-allergische
thermowatten voor een zachter comfortgevoel.

Afritsbare luxe dubbeldoek hoes doorstikt met 400gr anti-allergische
thermowatten voor een zachter comfortgevoel.

Keuze kern: Hybride Foam, Visco of Latex

Keuze kern: Hybride Foam, Visco of Latex

Hoes gevuld met
anti-allergische thermowatten

Hoes gevuld met
anti-allergische thermowatten
Keuze uit 3 verschillende vullingen

Keuze uit 3 verschillende vullingen

3D ventilatieband

40°

Wasbaar op 40°

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Aloë vera soft touch hoes

40°

Wasbaar op 40°

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Aloë vera
soft touch
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Toppers

Toppers

Royal

Pure luxe topper

wool and
cotton
INSIDE

12cm

12cm

Eco Down Softtouch

Anti-allergische hoes

Sanitized inside

Anti-allergische hoes

Keerbare topper

Afritsbare en wasbare hoes

Keerbare topper

Wol en katoen vulling

Beschikbare hardheden: S

Beschikbare hardheden: S

M

De Scandi topper

De Royal topper

Wordt zachter door je lichaamstemperatuur.
De afneembare ecodown hoes is droogkuis reinigbaar en biedt een
zalig donsgevoel.

Handgenopte luxe dubbeldoek hoes met een geïntegreerde
laag wol en katoen.

M

Keuze kern:
Natuurlatex Anatomic of Visco traagschuim

De afneembare soft touch hoes is doorstikt
met een super zachte high tech ecodown
vezel , dit zorgt voor een ingesloten en
warm nest gevoel.

Hoes gevuld met
Eco Down Softtouch

Hoes met wol en katoen

De ideale topper voor mensen die houden
van een uitzonderlijk comfort, niet geschikt
voor mensen die houden van hard
slaapcomfort.

Keuze kern: Natuurlatex Anatomic
of Visco traagschuim

Droogkuis reinigbaar

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Keuze uit 2 verschillende kernen

Soft touch

Keuze uit 2 verschillende
luxe vullingen

Natuurlijke
grondstoffen

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

Sanitized Actifresh
behandeling
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Mag ik je kussen
Een goed hoofdkussen is de noodzakelijke laatste stap
om een goede nachtrust te garanderen.

pg 68

Visco traagschuim hoofdkussens.  .  .  .  .  .  .  . pg 70
Hoofdkussens met natuurlijke vulling.  .  .  .  .  .

Helpt klachten aan hoofd en nek
te verminderen

Biedt extra steun

Keuze uit meerdere vullingen,
afmetingen en vormen

Een kussen is toch een kussen?

Kussens
Latex hoofdkussens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Voor comfortabele nachten

pg 72

Hoofdkussens met fiber balls vulling .  .  .  .  .  .  . pg 73

Een ideaal hoofdkussen is niet zomaar
een kussen. Het biedt een aangenaam
gevoel bij het slapen, heeft goede
ventilatie eigenschappen en het voorkomt
nek- en rugklachten door een perfecte
ondersteuning van je hoofd, je nek en
ruggenwervels. Een hoofdkussen wordt
dus best even zorgvuldig uitgekozen als
een matras.

Slaap je op je rug, zij of op je buik? Heb je
regelmatig nekklachten? Ben je eerder op
zoek naar iets anti-allergisch, een dik of
net een dunner hoofdkussen?
Laat je even adviseren bij één van onze
gespecialiseerde dealers en ga er proef
liggen op één van Revors kwaliteitsvolle
hoofdkussens.

Hoofdkussens

Latex

Royal ViroClean Latexkussen
Hoes
Vulling
Formaat
60°

Met rits

Zachte, wasbare met anti-allergische dubbeldoekhoes
(afritsbaar)
100% Latex soft touch (natuurrubber)
55x55
40x60
50x43 Ergo
Hypoallergeen

Ergonomisch

Natuurproduct
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Innergetic ViroClean
Latexkussen
Hoes
Vulling
Formaat
Duurzaam

Ergonomisch hoofdkussen
Hoge elasticiteit

95°

Met rits

Zachte, wasbare met anti-allergische dubbeldoekhoes
(afritsbaar)
100% Latex (natuurrubber)
55x55
40x60
Hypoallergeen

Ergonomisch

Natuurproduct

Anti allergisch en schimmelwerend

Ademend

Past zich continu aan je

Natuurproduct

slaaphouding aan

Cocoon ViroClean

De Latex hoofdkussens

Hoes

Een latex hoofdkussen zorgt voor een natuurlijke balans en
ondersteunt als geen ander perfect je nek, rug en hoofd.
Een aantal kussens hebben ook een hoes met Viroclean behandeling
(virusreducerende en antibacteriële werking).

Vulling
Formaat
60°

Met rits

Latexkussen

Zachte, wasbare met anti-allergische dubbeldoekhoes
(afritsbaar)
100% Latex soft touch (natuurrubber)
40x60
Hypoallergeen

Ergonomisch

Natuurproduct

Nature
Classique
Hoes
Vulling
Formaat

Anatomisch Latexkussen

Latexkussen
Hoes

Zachte, wasbare met anti-allergische dubbeldoekhoes
(afritsbaar)
100% Latex (natuurrubber)
55x55
40x60
60x70
55x55 baby 40x60 baby
50x43 Ergo

Vulling
Hardheden S M F
Met rits

60

°

Met rits

Wasbaar op 60°

Ergonomisch

Natuurproduct

Zachte, wasbare met anti-allergische dubbeldoekhoes
(afritsbaar)
100% Latex (natuurrubber)

Hypoallergeen

Ergonomisch

Natuurproduct

60°
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Hoofdkussens

Visco traagschuim
Senze ViroClean
Hoes
Vulling
Formaat

Verfrissende dubbeldoekhoes, wasbaar
en anti-allergisch
Hoogwaardige visco kern
40x60
50x42 Ergo
55x35 Ortho
40x60 Cervi

Hypoallergeen
60°

Ergonomisch hoofdkussen
Drukverlagend

Ademend

Luxe visco kussen

Ergonomisch

Drukverlagend

Anti-bacteriëel

Anti-allergisch

Natulin Natuurlijk Visco kussen

Past zich via de

Hoes

lichaamstemperatuur aan
Vulling
Formaat

100% katoen natuurlijke afneembare hoes
en anti-allergisch
Hoogwaardige visco kern
40x60
50x42 Ergo
55x35 Ortho
40x60 Cervi

Hypoallergeen

De Visco
elastische hoofdkussens

Ademend

Ergonomisch

Drukverlagend

Anti-bacteriëel

Visco traagschuim kussens nemen langzaam de vorm van je nek en
hoofd aan, iets anders dan een latexkussen, voor de één is dit het
beste gevoel, voor de ander liever een latexkussen.

Vegetale

Testen stellen we voor!

Hoes
Vulling
Formaat

Een ideale ondersteuning door
de ‘Memory’eigenschap van de
visco elastische grondstof. Na een
indrukking keert visco gelijdelijk aan
terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Luxe Visco kussen

50% viscose bamboe & 50% katoen soft touch
Visco-elastisch schuim
40x60
60x60
40x55 Ergo

Hypoallergeen

Ademend

Drukverlagend

Anti-bacteriëel

60°
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Hoofdkussens

Hoofdkussens

Natuurlijke vulling

Fiber balls vulling

Licht gewicht

Met dons

Natuurproduct

Licht en luchtig

Anti-allergisch

Wasbaar op 60°

Dons hoofdkussen

Polyester hoofdkussen

Eendendons is één van de beste natuurlijke vulmaterialen voor een
kussen. Het is licht in gewicht, heeft van nature een ideale vocht- en
luchtcirculatie, en door de hoge veerkracht vormt het kussen zich
goed om uw hoofd.

Een polyester hoofdkussen is dé keuze voor elke slaper die liefst
met een luchtig, zacht gemakkelijk hoofdkussen slaapt. Kussens
met polyester vulling zijn niet vormvast waardoor het hoofdkussen
gemakkelijk elk vorm aanneemt.

Soft feather
Hoes
Vulling
Formaat

Hoes
Vulling
Formaat

100% katoen soft finish, dubbele satijnen bies
10% dons & 90% veertjes - 900gr
60x60

Zacht en warm
60°

Exclusive

Natuurlijk donskussen

Anti huisstofmijt

Ademend

Milieuvriendelijk

Luxe hoofdkussen

100% perkal katoen
Polyester fiber balls (anti-allergisch) - 800gr
60x60

Hypoallergeen

Ademend

Anti-bacteriëel

60°
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Bescherming voor elk seizoen
Een goede nachtrust, zonder aangepast dekbed en
matrasbeschermer is als een bed zonder matras.

Dekbedden
& matrasbeschermers
Soft Feather dekbedden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pg 77

Exclusive dekbedden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pg 77

Biocoton dekbedden.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pg 77

Protect matrasbeschermers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

pg 79

Protect Waterproof matrasbeschermers.  .  .  .  .

pg 79

Ademend en anti-allergisch

Verlengt de levensduur van je matras

Makkelijk in onderhoud

Beschermt je matras

Een dekbed voor elk seizoen.

Bescherm je matras extra

Een comfortabel dekbed helpt mee aan
het positief bevorderen van je nachtrust.
Van een koel zomerdekbed tot een
gezellig warm winterdekbed. Een dekbed
heb je voor elk seizoen.

Een matrasbeschermer zorgt ervoor dat
je matras zijn kwaliteit behoudt en langer
meegaat door het actief meebeschermen
tegen vuil en huisstofmijt.

Heb je graag een oplossing voor het
ganse jaar? Kies dan zeker voor één van
onze 4-seizoens dekbedden.

Dekbedden en matrasbeschermers

Dekbedden
Soft feather
Stof
Vulling
Formaat

100% katoen soft finish,
dubbele satijnen bies
90% witte dons & 10% veertjes - 220gr/m2
140x200
140x220
240x220
260x220

Zacht en warm
Ademend

60°

Ademend

Voor elk seizoen

Zacht en warm gevoel

Isolerend

Anti huisstofmijt

Milieuvriendelijk

Ook verkrijgbaar: Soft feather - 4 seizoenen

Exclusive
Stof
Vulling
Formaat

Luxe dekbed

100% perkal katoen (anti-allergisch)
Microgel shortfiber - 510gr/m2
140x200
140x220
240x220
260x220

Hypoallergeen

Ongeziene bedmode

Katoenen dekbed

Echte
dons

Anti-bacteriëel Ademend

Ook verkrijgbaar: Exclusive - 4 seizoenen
60°

Dekbedden worden alsmaar meer seizoensgebonden. Het is dus
belangrijk dat alle beddengoed ook voldoet aan een aantal normen
gedurende het ganse jaar. Net als je matras dient
je dekbed ook vrij te zijn van schadelijke
stoffen en huisstofmijt werend te zijn.

Biocoton Natuurlijk zomer dekbed
Elk Revor dekbed werd getest en kreeg
een Oeko-Tex® certificaat.

Stof
Vulling
Formaat
Ademend

Fris in de
zomer

100% perkal katoen met luxe stikdesign
100% katoen - 300gr/m2
140x200
240x220
Hygiënisch

Vochtregulerend

Temperatuur isolerend

40°

60°

Kookvast wasbaar

Anti-allergisch door
een fresh behandeling
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Dekbedden en matrasbeschermers
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Protect Matrasbeschermer
Hoes
Formaat

Krimpvrij

75% gerecycleerd katoen & 25%
polyester - 190-200gr/m2
90x200
140x200
160x200
180x200
of op maat
Ademend

Zacht en comfortabel

Wasbaar op 60°

60°

Anti huisstofmijt

Verlengt levensduur en hygiëne
van je matras

Beschermt je matras tegen vuil

Bevordert vochtopname

Protect Waterproof
Matrasbeschermer
Hoes
Formaat

Protects of Matrasbeschermers

Krimpvrij
Waterdicht

Ideaal
voor
kinderen

100% katoen met waterproof PU
backing - 170gr/m2
90x200
140x200
160x200
180x200
of op maat
Ademend

Zacht en comfortabel

Wasbaar op 60°

60°

Voor een perfecte slaap hygiëne en om jouw bed en matras een
langere levensduur te schenken raden wij aan een beschermer rond
je matras te trekken.
Wij hebben twee soorten.

60°

Kookvast wasbaar

Anti-allergisch door
een fresh behandeling

REVOR - Dekbedden & matrasbeschermers

2020

79

Het Revor
matrassenoverzicht
V I N D D E M AT R A S D I E B I J J E PA S T

Comfort 750

Geeft de prijsklasse weer

Stevigheid

Stevigheidsscore van zacht tot
hard

Ventilatie

Score voor ventilerende werking
in de matras van minder
ventilerend tot extra ventilerend

Ergonomie

Score voor ergonomie van minder
goed tot uitstekend

Anatomic

Met of zonder een Anatomic kern.

-

Kern

Soort kern.
Wordt gecombineerd met een
bovenste en onderste comfortlaag

750 pocketveren*

zacht

hard

Comfort 750

Eclectic 1500

¤¤

¤

Prijsniveau

(*) Aantal vermelde veren = voor tweepersoonsmatras 180x200 cm

Relax 1500

zacht

-

1500 pocketveren*

zacht

hard

-

1500 pocketveren*

Eclectic 1500

Kashmir
Anatomic

750/1500/3000

750/1500/3000

¤¤
¤

¤¤
¤

¤¤
¤

¤¤

hard

Relax 1500

Ascot 1600

Aero
Anatomic

zacht

hard

zacht

hard

zacht

hard

-

Ergo Latex

Anatomic
Natural latex

Innergetic
Latex

¤

¤¤
¤

¤¤
¤

zacht

hard

zacht

hard

-

750 pocketveren
+ MLS mini pocketveren*

Ascot 1600

Anatomic pocketveren
(750, 1500, 3000 veren)*

Anatomic pocketveren
(750, 1500, 3000 veren)*

Ergo latex kern

Aero Anatomic
750/1500/3000

Kashmir Anatomic
750/1500/3000

Ergo Latex
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zacht

hard

-

Anatomic natural latex
kern

Anatomic Natural latex

Innergetic latex kern

Innergetic Latex

