
GOED
SLAPEN
SINDS
1840 



2   3   



Het voelt vreemd.

Onwennig afstand houden en thuis als enige echte veilige 
plek. De anderhalvemetersamenleving laat zien hoe 
kwetsbaar we zijn. We zien de beelden van ziekenhuisen 
en hebben elk onze eigen uitdagingen. Ook wij passen 
onze showroom daarop aan.

Tegelijk, zoals we bij Koops Bedden vaker zeggen: bij ons 
is het glas half vol. Want ook in deze onwerkelijke tijd zijn 
we er voor onze klanten. Juist nu thuis een veilige haven 
is, waar je tot rust wil komen. Vitaal blijven vraagt om een 
goede en gezonde nachtrust.

Koops Bedden is al meer dan 180 jaar bezig met goede en 
gezonde nachtrust en we stellen jou als klant altijd op een. 
Dat resulteerde in een koninklijke waardering: met trots 
dragen wij het predicaat Hofleverancier. Dat kunnen maar 
weinig beddenspeciaalzaken zeggen. 

Daarom: ook nu van harte welkom bij Koops Bedden!

Hartelijk groet,

Ente Bosma jr.

WELKOM!
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Slaapkamer- en beddenspeciaalzaak Koops 
Bedden is al generaties lang hèt vertrouwde 
adres als het gaat om kopen van een goed bed 
en alles wat daarbij komt kijken. In 1840 werd op 
bescheiden wijze in Wezep begonnen met het 
inzamelen van wol om dekens te laten maken. Na 
de oorlog was Koops Bedden één van de eerste 
slaapkamerspeciaalzaken in Nederland. Anno nu is 
Koops Bedden een modern bedrijf met meer dan  
12 medewerkers.

Alles is bij Koops Bedden ruim opgezet en ruim 
gesorteerd. Het bedrijf is gevestigd in een modern 
pand met een oppervlakte van ruim 2.500 m2. waar 
voor iedereen de juiste slaapcombinatie te vinden is. 
Ongewijzigd is de aandacht voor onze klanten: die is 
nog net als vroeger. De filosofie van toen - het geven 
van een goed advies, aangepast aan de individuele 
slaapwensen en mogelijkheden van de klant - is nog 
steeds de drijvende gedachte achter Koops Bedden. 

KOOPS BEDDEN SINDS 1840

ÉÉN VAN DE EERSTE SLAAPKAMERSPECIAALZAKEN IN NEDERLAND
Uiteraard is het aanbod van Koops sinds 1840 met de 
tijd meegegaan. We volgen nieuwe trends in stijlen, 
kleuren en materialen op de voet en kijken kritisch 
naar nieuwe technologische ontwikkelingen. We 
blijven ons onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en 
continuïteit. En met succes: als een van de weinige 
beddenspeciaalzaken in Nederland zijn wij in 2016 
door Zijne Majesteit de Koning gerechtigd tot het 
voeren van het predicaat Hofleverancier. We zijn 
ontzettend trots op deze Koninklijke onderscheiding! 

Alleen bedrijven van ten minste honderd jaar oud 
met een bijzonder goede reputatie in de regio 
mogen het Koninklijk Wapen dragen en zich 'Bij 
Koninklijke Beschikking Hofleverancier' noemen. 
Koninklijk ben je wat ons betreft echter pas als je 
ook een goede, warme relatie hebt met je klanten. 
Zonder hen zouden we niet kunnen doen wat we het 
liefste doen: iedereen de best mogelijke nachtrust 
bezorgen!
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1840
Broodbakker Jacob Koops begint 
naast zijn bakkerij een herberg met tal 
van handels acitiviteiten. Hij verkoopt 
streekproducten zoals hout en bomen 
als handels waren of voor huishoudelijk 
gebruik.

1875
De handel wordt uitge-
breid met hakhout, gras 
en ‘rijzen’. Van ’russchen’ 
worden speciale mat
ten vervaardigd die als 
stofmat worden gebruikt. 
Van twijgen laat hij man-
den maken: wasmanden 
en aardappelmanden. 
Koops wordt een belang-
rijke werkgever in Wezep 
en omgeving.

1950
Na de Tweede 
Wereldoorlog neemt 
de vraag naar luxe 
en comfort toe. De 
bevolking rond Wezep 
groeit. het  bedrijf wordt 
omgevormd tot een 
dekenspeciaalzaak.  
De manden handel 
verdwijnt.

2001
Ente Bosma sr. besluit het 
bedrijf onder te brengen 
in een nieuw pand aan 
de Rondweg in Wezep, 
vlakbij de A28.  
Het bedrijf wordt 
voortgezet met de 
‘aloude’ filosofie waarin 
kwaliteit, service en 
klantvriendelijkheid 
voorop staan.

2007
In 2007 heeft zoon Ente 
Bosma jr. de leiding van 
zijn vader overgenomen. 
Het bedrijf blijft verder 
bouwen aan ‘individueel 
slaapadvies’ en ‘unieke 
slaapgarantie’.

2016
Zijne Majesteit de Koning 
heeft Koops gerechtigd 
tot het voeren van het  
predicaat Hofleverancier.

Drie generaties Bosma

We zijn trots dat wij nu samen met 400 Nederlandse 
bedrijven door Zijne Majesteit de Koning gerechtigd zijn 
tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Koops is 
van af nu drager van het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij 
Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding die wordt  
uitgereikt aan bedrijven van ten minste honderd jaar oud 
met een zeer goede reputatie in de regio en die zich 
onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en continuïteit.

JAREN ‘60-’70
Het bedrijf ontwikkelt 
zich verder tot 
een ‘slaapkamer
speciaalzaak’. Daar 
kun je naast  dekens 
ook bedden en zelfs 
complete slaap kamers 
kopen. De slaap kamer-
speciaalzaak van Koops 
is de eerste in Nederland.

1905
Het familiebedrijf wordt 
opgesplitst. De bakkerij 
en de herberg en 
handelsonderneming 
verhuist naar de overkant 
van de straat. Het bedrijf 
legt zich toe op de 
handel in wollen dekens.

VAN BAKKER EN HERBERGIER  
TOT SLAAPVOORLICHTER EN  
'BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING':

Slapen is ons vak

HOFLEVERANCIER! KOOPS BEDDEN: RUIM 2500 m2 SLAAPADVIES, 
SLAAPKAMERMEUBELS EN ACCESSOIRES.

2020
180 JAAR 
KOOPS BEDDEN!
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Een goed bed kopen is niet eenvoudig. Sinds de 
aanschaf van uw laatste bed is er waarschijnlijk 
geruime tijd  verstreken. In die tijd is er veel veranderd 
veranderd qua inzichten, techniek en materialen. 
Denk alleen al aan de verstel mogelijkheden van de 
moderne bedden. Om uw keus te kunnen bepalen 
heeft u een vakman nodig. Zo’n vakman is Koops 
Bedden, niet voor niets de exclusieve Slaapvoorlichter 
in de regio.

Als het gaat om een gezonde nachtrust en uw 
slaapcomfort nemen we alle tijd voor u om samen 
de juiste keuze te maken. Onder het genot van een 
kopje koffie bespreken we uw wensen, voorkeuren en 
eventuele huidige slaapproblemen. Van ons kunt u 
een eerlijk en objectief advies verwachten over wat 
voor u beste keuze is qua slaapcomfort.

DE ORIËNTATIE
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SERVICE: DEKBEDDEN BIJVULLEN EN WASSEN
Koops Bedden maakt in het eigen donsatelier 
de donsdekbedden en kussens precies zoals u ze 
hebben wilt. Niet te dik en niet te dun. Als de vulling 
van een dekbed dat u bij Koops Bedden heeft 
gekocht in de loop der jaren wat minder volume 
heeft gekregen, dan bestaat bij Koops Bedden de 
mogelijkheid tot bijvullen. 
U betaalt dan uitsluitend het bijgevulde dons en heeft 
zo op een voordelige manier uw dekbed weer als 
nieuw. 

NETTOPRIJZEN
De prijzen die u bij Koops Bedden betaalt zijn netto-
prijzen, inclusief BTW, bezorging en plaatsing. Over 
deze prijzen wordt geen korting meer verleend. Wat 
u wel krijgt is 100% service en aandacht tot in lengte 
van jaren. En dat is heel wat waardevoller dan een 
ogenschijnlijk voordeeltje op korte termijn.

LEVERING IN HET BUITENLAND
Overlegt u even met ons als deze situatie zich 
voordoet. Wij adviseren u dan hoe u dit het beste 
kunt doen.

Koops Bedden u tijdelijk een bedbodem in bruikleen 
verstrekken; zo kunt u in ieder geval al lekkerder dan 
voorheen slapen. 

SERVICE: RUILEN
Het is mogelijk dat u na enige tijd toch spijt krijgt van 
uw aankoop. U heeft bijvoorbeeld een vlakke bodem 
gekocht en wilt achteraf toch liever een verstelbare. 
In zulke gevallen bestaat soms de mogelijkheid van 
ruil met bijbetaling. Uiteraard kan niet alles worden 
geruild en bestaan er voorwaarden ten aanzien 
van de staat en de maat voering van het product. 
Overleg in ieder geval altijd met Koops Bedden, want 
dan zal blijken hoeveel er mogelijk is.

SERVICE: UNIEKE GARANTIE
Als u bij Koops Bedden koopt, koopt u de beste 
producten van toon aangevende fabrikanten. 
Van deze fabrikanten is normaal gesproken de 
garantie ook wel in orde gedurende de looptijd 
van bijvoorbeeld één, twee of vijf jaar. Koops 
Bedden gaat echter verder en garandeert alle 
producten gedurende de totale levensduur tegen 
fabricage- en/of constructie fouten. Ook alle kosten 
van transport, voorrijden en verzending die met de 
garantie-afwikkeling verband houden, komen voor 
rekening van Koops Bedden. Dat staat zwart op wit in 
ons eigen garantiebewijs. Het is vanzelfsprekend dat 
schade als gevolg van onzorgvuldig of on eigenlijk 
gebruik buiten deze garantie valt, evenals normale 
slijtage en eventuele gevolgschade.

SERVICE: HULP BIJ VERHUIZEN
Een verhuizing levert vaak nogal wat organisa-
torische problemen op. Er is veel te regelen en veel te 
doen. Een slaapkamer demonteren en weer perfect 
installeren is niet zo eenvoudig. Op uw verzoek helpt 
Koops Bedden u tegen uurtarief daarbij graag, zodat 
u van die zorg verlost bent. Bovendien weten wij dan 
zeker dat u in uw nieuwe huis weer tevreden bent 
over de door Koops Bedden geleverde producten. 
Uiteraard zijn wij geen verhuisbedrijf en beperkt 
onze service zich tot de genoemde demontage en 
installatie van de door Koops Bedden geleverde 
slaapkamermeubelen.

SERVICE VAN EEN SPECIAALZAAK
Een goed bed kunnen leveren is belangrijk. Blijvend 
goede service leveren is echter minstens zo belangrijk, 
vindt Koops Bedden. Want met bedden, meubels 
of kasten kan toch nog wel wat misgaan. Ook bij 
Koops Bedden, al leveren wij de beste producten 
van de beste merken. Verstelbare bedden kunnen u 
bijvoorbeeld qua techniek na verloop van tijd in de 
steek laten, kasten moeten worden nagesteld als het 
meubel of de vloerbedekking, zich echt ‘gezet’ heeft. 
Een krakend bed is geen pleziertje, voor u niet en voor 
uw buren niet. Koops Bedden staat altijd voor u klaar 
om u te helpen met eventuele problemen. Want heeft 
u eenmaal een product gekocht bij Koops Bedden, 
dan valt u onder onze permanente service, ook ná 
de koop. Het is onze zorg dat u tevreden blijft met 
hetgeen u gekocht heeft, en die zorg nemen we heel 
serieus.

SERVICE: GRATIS INSTALLATIE EN MONTAGE
Op de afgesproken ochtend of middag levert Koops 
Bedden de gekozen slaapkamer, bedbodem, matras, 
kast enz. Onze eigen chauffeurs/meubel makers 
zorgen bij u thuis voor de juiste installatie en montage. 
Uiteraard voeren zij ook het verpakkings materiaal 
voor u af. U heeft er dus geen omkijken naar. 

SERVICE: SOEPELE BETALING
Artikelen die u bestelt en die pas later worden 
geleverd kunt u contant betalen, of u kunt bij de 
aflevering een eenmalige machtiging tekenen. Buiten 
de regio moet vooraf zijn betaald op onze rekening 
of u kunt contant betalen bij aflevering. Leveringen 
boven de 500,- geschieden franco door heel 
Nederland. Onder dit bedrag doen we dat in overleg 
met u.

SERVICE: GRATIS AFVOER
Gelijktijdig met de levering van uw nieuwe bed, 
wilt u waarschijnlijk van uw oude spullen af. Geen 
probleem: Koops Bedden zorgt voor een kosteloze en 
verantwoorde afvoer van uw oude bed, matras of 
meubel.

SERVICE: EEN BODEM IN BRUIKLEEN 
Het kan zijn dat u al snel op uw nieuwe matras wilt 
slapen, maar dat uw bedbodem pas later wordt 
geleverd. Om die periode te overbruggen kan 

SERVICE HOOG IN HET VAANDEL

VAKKUNDIG SLAAPADVIES 
Een nieuw bed kiezen, is niet eenvoudig. Er is 
ten opzichte van vroeger zoveel veranderd 
qua inzichten, technieken en materialen! Voor 
goed advies heb je vakmensen nodig: de 
slaapexperts van Koops Bedden. 
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DIVERSEN

• Dekbedden bijvullen
•  Dekbedden voorzien van nieuw tijk
• Dekbedden wassen
• Dubbeldivanbedden
• Vouwbedden
• Accessoires
• Slaapkamerverlichting

BEDTEXTIEL
• Dekbedovertrekken
• Kinderdekbedovertrekken
• Hoeslakens
• Lakens en slopen
• Moltons
• Onderdekens van katoen
• Molton onderslopen
• Geplastificeerde moltons
•  Spreien, plaids en 

sierkussens

COMPLETE 
SLAAPKAMERS
•  Ledikanten en 

nachtkastjes
• Deelbare ledikanten
• Toilettafels met spiegels
• Kommodes 

KINDER- EN  
TIENERBEDDEN
• Bedden met bergladen
• Boxsprings

LINNENKASTEN 
OP MAAT
• Draaideurkasten
• Vouwdeurkasten
• Schuifdeurkasten
• Inloopkasten

KOOPS BEDDEN COLLECTIE

BEDTEXTIEL

• Hoofd- en nekkussens
• Kussens in alle maten
• Donzen dekbedden
• Kameelhaar dekbedden
• Wildzijde dekbedden
• Kasjmier dekbedden
• Synthetische dekbedden
• Katoenen onderdekens
• Wollen dekens en plaids 

BEDDEN OP COMFORTHOOGTE  
OF EXTRA BREDE BEDDEN
• Seniorenledikanten
• Ledikanten op wielen
•  Extra breed: 100, 120 of 140 cm
• Hoog/laagbedden 

MATRASSEN & BODEMS
• Matrassen (alle soorten)
•  Boxsprings (ook verstelbaar)
•  Lattenbodems (ook verstelbaar)
• Spiralen (ook verstelbaar)
• Dekmatrassen

ANTI-
ALLERGISCHE 
PRODUCTEN

• Anti-allergeen matrassen
•  Anti-allergeen 

dekbedden
•  Anti-allergeen 

hoofdkussens
• Anti-allergeen hoezen
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NATUURLIJK NIET SYNTHETISCH
Door nieuwe technieken in de synthetische 
industrie zijn vocht-afvoerende en ventilerende 
eigenschappen verbeterd. Daarentegen is het 
goed reguleren van warmte nog altijd het best 
bewaarde geheim van de natuur. Om die reden 
gebruiken wij liever zuivere, natuurlijke materialen 
voor het afvoeren van vocht en, belangrijker nog, 
het reguleren van warmte. Want wist je dat een 
volwassene wel een kwart liter transpiratievocht per 
nacht verliest? Matrassen met synthetische materialen 
voeren het vocht snel af, maar veroorzaken door hun 
synthetische samenstelling ook meer transpiratie en 
warmte. Natuurlijke materialen voorkomen dit juist. 
Daarbij is de isolerende werking van natuurproducten 
hoger, waardoor het bed behaaglijker en 
aangenamer aanvoelt.

'LEKKER' LIGGEN IS NIET ALTIJD GOED LIGGEN
Natuurlijk wil je een lekker bed, dat wil iedereen! Een 
bed dat in de winkel lekker ligt, hoeft echter niet per 
definitie goed te zijn voor je lichaam. Wij adviseren 
dan ook om in eerste instantie niet te kijken naar wat 
je lekker vindt liggen, maar om vast te stellen waar 
je lichaam behoefte aan heeft; zoals ondersteuning 
en drukverlagend comfort. Als blijkt dat je nieuwe 
bed onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet, 
dan kunnen we in de meeste gevallen achteraf de 
hardheid van het matras wijzigen. Een geruststellende 
gedachte!

GOED EN GEZOND SLAPEN
Al meer dan 180 jaar hebben wij ervaring in goed 
en gezond slapen. Wij geven je een persoonlijk 
toegespitst advies om uitgerust wakker te worden. 
Onze medewerkers worden intern gedegen 
geschoold met de kennis en ervaring die wij in de 
jaren hebben opgedaan. Met onze fabrikanten 
delen wij deze ervaringen en laten producten maken 
volgens onze visie. Hierbij staat het belang van goed 
en gezond slapen voorop, in plaats van de efficiëntie 
van de fabriek.

NIET ÓP BED, MAAR IN BED
Belangrijk is dat een bed comfortabel ondersteunt, 
draagt en dat je lichaam niet óp bed maar ín 
bed ligt. Te stevige bedden veroorzaken slapende 
handen of armen, stijve benen, een stram gevoel in 
de onderrug, een stijve of pijnlijke nek en gevoelige 
schouders.

BETER EEN ACTIEVE DAN PASSIEVE BODEM
Als je kiest voor een matras waarbij je ín bed ligt, kun 
je twee soorten bedbodems kiezen: een actieve of 
een passieve. Een passieve bodem is een bodem 
zonder veerkracht waardoor het ligcomfort volledig 
uit het matras moet komen. Een actieve bodem 
is een bodem met veel veerkracht, waardoor er 
meer ondersteuning is bij de taille en minder druk op 
schouders en heupen wordt uitgeoefend. Kies dus 
liever voor een actief dan voor een passief onderstel.

SLAAP 
TEST

... slapende handen of armen?

... stijve benen?

... een stram gevoel in je rug?

... een stijve, pijnlijke nek of hoofdpijn?

... gevoelige schouders?

Als je op je rug ligt, heb je dan de
neiging om je benen op te trekken?

Heb je voor het slapen veel moeite je
kussen op de juiste hoogte te krijgen?

Als je met z’n tweeën slaapt, moeten
jullie je dan altijd tegelijk omdraaien? 

Heb je ’s nachts vaak een broeierig, 
zweterig gevoel?

 ja  nee
 ja  nee
 ja  nee
 ja  nee
 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee

SLAPEN IS ONS VAK

HERKENBAAR?
Herken je één of meer van deze 
klachten? Kruis het betreffende hokje 
aan. Het gaat er hierbij niet om of je 
alle klachten tegelijk ervaart. 

Bij één of meer kruisjes ‘ja’ doe 
je er goed aan Koops Bedden te 
raadplegen. Samen kunnen we 
bepalen wat precies de oorzaak is en 
hoe we die kunnen verhelpen.

HEB JIJ BIJ HET OPSTAAN LAST VAN:
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FOUTE LIGHOUDING OP EEN DOORGEZAKT BED

FOUTE LIGHOUDING OP EEN TE HARD BED

JUISTE LIGHOUDING

DE JUISTE HOUDING 

UITGERUST WAKKER WORDEN
Men zegt: 'Slapen op een hard bed is gezond'. Koops 
Bedden blijft dit hardnekkige misverstand bestrijden. 
Op een hard bed krijgt je lichaam nauwelijks de 
kans om echt te ontspannen. Je schouders en 
heupen zakken niet in het matras waardoor er een 
kromming ontstaat in de onderrug. Hierdoor kun 
je klachten krijgen in de onderrug, pijn tussen de 
schouderbladen, slapende armen en tintelende 
vingers. Je wordt ook niet uitgerust wakker, met 
alle gevolgen van dien. Een doorgezakt (oud) 
bed is overigens ook niet goed. Ook hier maakt de 
ruggenwervel een kromming.

Het lichaam rust het beste uit  als er geen enkele spier 
gespannen is, en je ruggengraat in een rechte lijn ligt. 
Die juiste lighouding is te bereiken door je schouders 
en heupen in het matras te laten zakken, terwijl de 
taille en nek goed ondersteund worden.

HET EFFECT VAN EEN GOEDE BODEM
Koops Bedden biedt meerdere opties om de juiste 
lighouding te garanderen. Een goede onderstel 
draagt namelijk bij aan de goede werking van het 
matras. Het ligcomfort komt enkel uit het matras, 
bij een bodem zonder veerkracht. Bij bijvoorbeeld 
een boxspring of een Sleep&Dream Regulastic 
lattenbodem is deze veerkracht er wel, en heeft dit 
dus invloed op het ligcomfort. Welke combinatie voor 
jou het beste is, is heel persoonlijk. We adviseren je er 
graag over.

EEN PASSEND HOOFDKUSSEN
De keuze van het juiste kussen is minstens zo 
belangrijk voor een goede nachtrust! Alleen bij de 
juiste combinatie van kussen en matras vult het 
kussen de schouderbreedte op en liggen je hoofd 
en nek in de juiste positie. Wij hebben een ruim 
assortiment om je te helpen zoeken naar het beste 
en fijnste kussen.
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HOE KIES IK HET JUISTE MATRAS?

STAP 1: NIET OP BED, MAAR IN BED
Belangrijk dat een matras comfortabel ondersteunt, 
draagt en dat je lichaam niet op bed maar in 
bed ligt. Te stevige bedden veroorzaken slapende 
handen/armen, stijve benen, stram gevoel in 
onderrug, stijve/pijnlijke nek, gevoelige schouders. 
Een heel herkenbaar symptoom van een te hard bed 
is dat je erg veel propt met je kussen.

STAP 2: NATUURLIJK NIET SYNTHETISCH
Door nieuwe technieken in de synthetische 
industrie zijn vocht afvoerende en ventilerende 
materialen zeer goed geworden. Ondanks dat is 
het goed reguleren van warmte nog altijd het best 
bewaarde geheim van de natuur. Om die reden 
gebruiken wij liever zuivere, natuurlijke materialen 
voor het afvoeren van vocht en, belangrijker nog, 
het reguleren van warmte. Want wist je dat een 
volwassene wel een kwart liter transpiratievocht 
per nacht verliest? Matrassen met synthetische 
materialen voeren het vocht snel af, maar 
veroorzaken door hun synthetische samenstelling 
ook meer transpiratie. Natuurlijke materialen 
voorkomen dit juist. Daarbij is de isolerende werking 
van natuurproducten hoger, waardoor uw bed 
behaaglijker en aangenamer aanvoelt.

STAP 3: BETER ACTIEF IN PLAATS VAN PASSIEF
Als je kiest voor een matras waarbij je ín bed ligt, kun 
je twee soorten bedbodems kiezen: een actieve of 
een passieve. Een passieve bodem is een bodem 

zonder veerkracht waardoor het ligcomfort volledig 
uit de matras moet komen. Een actieve bodem is 
een bodem met veel veerkracht, waardoor er meer 
ondersteuning is en minder druk op schouders en 
heupen wordt uitgeoefend. Kies dus liever voor een 
actief dan voor een passief onderstel.

STAP 4: LEKKER LIGGEN IS NIET ALTIJD  
GEZOND SLAPEN
Natuurlijk wil je een lekker bed, dat wil iedereen! Een 
bed dat in de winkel lekker ligt, hoeft echter niet per 
definitie goed te zijn voor je lichaam. Wij adviseren 
dan ook om in eerste instantie niet te kijken naar wat 
je lekker vindt liggen, maar om vast te stellen waar je 
lichaam behoefte aan heeft, zoals ondersteuning en 
drukverlagend comfort.

ADVIES
Een nieuw matras moet uitgeprobeerd worden in 
de winkel, dat koop je niet op internet, even liggen 
en passen is ons advies. Alle vestigingen van Koops 
Bedden zijn uitgerust met een compleet assortiment 
matrassen en bodems om uit te proberen. Onze 
adviseurs kijken naar het best passende slaapsysteem 
bij jou en jouw lichaam.
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HOE KIES IK HET JUISTE 
SLAAPSYSTEEM?

VOOR EEN OPTIMALE NACHTRUST IS EEN 
GOED VEREND MATRAS VEREIST,  
EN EEN ONDERGROND DIE AL DAN NIET  
MEEBEWEEGT.

KOOPS BEDDEN HELPT JE GRAAG MET  
EEN PERSOONLIJK ADVIES!

STAP 1: HET MATRAS BEPAALT HET COMFORT
Indien je een nieuw slaapsysteem kiest is het 
belangrijk dat je eerst naar het matras kijkt. Het 
comfort van de matras is bepalend of je wel of niet 
een actieve bodem kan kiezen.

STAP 2: NIET OP BED, MAAR IN BED
Het is belangrijk dat een matras op comfortabele 
wijze je lichaam ondersteunt en dat je niet óp bed 
maar ín bed ligt. Te stevige bedden veroorzaken 
slapende ledematen, stijve benen, een stram 
gevoel in de onderrug, een stijve/pijnlijke nek en/
of gevoelige schouders. Teveel ‘proppen’ met het 
kussen is tevens een herkenbaar symptoom van een 
te hard bed.

STAP 3: NATUURLIJK NIET SYNTHETISCH
Door nieuwe technieken in de synthetische industrie 
zijn vochtafvoerende materialen zeer goed 
geworden. Daarentegen is het goed reguleren 
van warmte nog altijd het best bewaarde geheim 
van de natuur. Om die reden gebruiken wij liever 
zuivere, natuurlijke materialen voor het afvoeren 
van vocht en, belangrijker nog, het reguleren van 
warmte. Want wist je dat een volwassene wel een 
kwart liter transpiratievocht per nacht verliest? 
Matrassen met synthetische materialen voeren 
het vocht snel af, maar veroorzaken door hun 

synthetische samenstelling ook meer transpiratie. 
Natuurlijke materialen voorkomen dit juist. Daarbij is 
de isolerende werking van natuurproducten hoger, 
waardoor je bed behaaglijker en aangenamer 
aanvoelt.

STAP 4: BETER ACTIEF IN PLAATS VAN PASSIEF
Als je kiest voor een matras waarbij je ín bed ligt, kun 
je twee soorten bedbodems kiezen: een actieve of 
een passieve. Een passieve bodem is een bodem 
zonder veerkracht waardoor het ligcomfort volledig 
uit het matras moet komen. Een actieve bodem is 
een bodem met veel veerkracht, waardoor er meer 
ondersteuning is, en minder druk op schouders en 
heupen wordt uitgeoefend. Kies dus liever voor een 
actief dan voor een passief onderstel.

STAP 5: LEKKER LIGGEN IS NIET ALTIJD GEZOND 
SLAPEN
Natuurlijk wil je een lekker bed, dat wil iedereen! Een 
bed dat in de winkel lekker ligt, hoeft echter niet per 
definitie goed te zijn voor je lichaam. Wij adviseren je 
dan ook om in eerste instantie niet te kijken naar wat 
je lekker vindt liggen, maar om vast te stellen waar 
je lichaam behoefte aan heeft, zoals ondersteuning, 
drukverlagend comfort en/of ruimte voor schouders 
en heupen.
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WAAROM SLEEP & DREAM?

SLAPEN IS EEN SERIEUZE ZAAK
Waarom doen we zoveel moeite om 
Sleep & Dream te adviseren, terwijl er 
al zo veel goede merkfabrikanten op 
de markt zijn? 

Het antwoord is simpel. Wij nemen van 
onze leveranciers alleen hun beste 
producten af om zo voor iedere klant 
het beste slaapcomfort te realiseren. 
Daarbij doen we geen enkele 
concessie in kwaliteit. Fabrikanten 
hebben soms andere belangen, 
omdat ze nou eenmaal producent zijn 
en afhankelijk zijn van een bepaalde 
efficiëntie in hun productie lijnen. 
 
Als onafhankelijke adviseurs voor goed 
en gezond slapen kijken wij echter 
puur en alleen naar het slaapcomfort 
voor onze klant.

VAKMANSCHAP
Sleep & Dream is het exclusieve merk van de 
Slaapvoorlichters. Al jaren delen we onze kennis en 
ervaring met vele, gerenommeerde fabrikanten. Door 
intensief samen te werken, zorgen we voor Sleep & Dream 
topproducten van hoge kwaliteit. Er wordt geproduceerd 
volgens strenge eisen ten aanzien van kwaliteit en comfort, 
met als enig doel: de allerbeste nachtrust voor onze 
klanten.

MILIEUBEWUST
Naast vakmanschap en moderne, vooruit strevende 
techniek vormen pure, natuurlijke materialen de basis voor 
de Sleep & Dream collectie. We werken alleen samen met 
fabrikanten die voldoen aan de strenge, Europese milieu-
eisen. Zo hebben bijvoorbeeld onze dekbedden het Öko-
Tex-keurmerk en zijn veel andere materialen GOTS of KbT 
gecertificeerd. 

Dit wil zeggen dat jij als gebruiker ervan verzekerd bent dat 
jouw Sleep & Dream product aan strenge, internationale 
eisen voldoet voor ecologisch en menselijk welbevinden. 
Strenge keurings- en controlevoorschriften garanderen 
eveneens een gelijkblijvende productkwaliteit, zodat je 
met een gerust hart kunt slapen.
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BEWUST VAN JE FOOTPRINT

Natuurlatex

Polychloropeen (synthetische latex)

SBR (synthetische latex)

Polybutadieen (synthetische latex)

EPDM (synthetische latex)

Polyurethaan (Polyether/koudschuim)

Visco elastisch Polyurethaan (traagschuim)

Polypropyleen (synthetische latex)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

ENERGIE VERBRUIKT VOOR PRODUCTIE

GJOULE/TON

HOE GROOT IS JOUW FOOTPRINT?
We hebben het hier niet over je schoenmaat, 
maar over je ecologische voetafdruk: de impact 
die jouw levensstijl heeft op onze aarde, uitgedrukt 
in hectares grond die nodig zijn om alles te 
produceren wat je gebruikt. Per persoon hebben we 
wereldwijd ongeveer 4 voetbalvelden beschikbaar. 
De gemiddelde Nederlander gebruikt er jaarlijks 
ongeveer 12 (6,2 hectare). We overvragen onze 
planeet dus nogal en dat is geen duurzame situatie.

Gelukkig zijn er heel veel dingen die we zelf kunnen 
doen om onze footprint te verkleinen. Koops 
Bedden probeert zijn steentje bij te dragen door 
verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot 
materiaalgebruik voor onze producten. Ook wordt 
ons afval zo veel mogelijk gescheiden verwerkt en 
gerecycled.

NATUURLATEX, EEN GROENE GRONDSTOF
In de Sleep & Dream matrassen en boxsprings 
wordt gebruik gemaakt van natuurlatex. Dit is een 
100% natuurlijk materiaal dat wordt getapt uit 
rubberbomen, die een extreem hoge capaciteit 
hebben om CO2 op te nemen. Daarmee 'doet' 
een rubberplantage het ecologisch beter dan een 
primair tropenbos als het gaat om het neutraliseren 
van CO2-uitstoot!

Van rubberbomen kan zo'n 20 tot 35 jaar getapt 
worden. Daarna worden de bomen gerooid; het 
hout wordt verwerkt in de meubelindustrie. Op de 
vrijgekomen grond worden weer nieuwe bomen 
geplant: de hoeveelheid land die nodig is voor 
de productie van natuurlatex blijft dus gelijk. De 
hoeveelheid energie die nodig is voor het oogsten, 
verwerken en transporteren van natuurrubber is 
slechts een fractie van wat nodig is voor bijvoorbeeld 
synthetisch rubber (zie grafiek). 

ECOCARE UITVOERING
Alle Sleep & Dream matrassen (met uitzondering van 
de Rosenne en Baroness) kunnen zonder meerprijs 
uitgevoerd worden met een Ecocare-hoes. Deze is 
gemaakt met 100% ecologische producten die zijn 
voorzien van een keurmerk, dat garandeert dat alle 
-gecertificeerde- materialen voldoen aan strenge 
eisen t.a.v. dier, mens en milieu. Dieren worden 
gehouden volgens biologische standaarden en er 
worden geen schadelijke chemicaliën, genetisch 
gemodificeerd voer of bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
De natuurlijke materialen worden op een biologische 
manier verbouwd, waarbij er minder energie wordt 
verbruikt en het afvalwater wordt gereinigd. Arbeiders 
worden goed behandeld, krijgen een eerlijk loon en 
werken onder veilige arbeidsomstandigheden.
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NATUURLATEX

MATRASSEN OP BASIS VAN ZUIVERE 
NATUURLATEX 
Er wordt tegenwoordig veel gewerkt met syn-
thetische latex. Sleep & Dream schuim rubber 
matrassen worden echter voor 100% traditioneel 
gemaakt van natuurlijke latex, het melksap van de 
rubberboom. Natuur rubber onderscheidt zich van 
ieder ander materiaal door de natuurlijke veerkracht 
en elasticiteit. Zelfs na zware belasting keert het 
materiaal direct terug in zijn oorspronkelijke vorm. 

EXTRA COMFORT
Voor extra comfort zijn al onze natuurlatex  
Sleep & Dream matrassen voorzien van heup-  
en schoudercomfortzones. Afhankelijk van je 
persoonlijke voorkeur, kunnen we je matras in drie 
verschillende hardheden leveren: soepel, medium of 
stevig. Tot slot zijn al onze matrassen leverbaar in extra 
brede of extra lange maten.

NATUURLIJKE AFDEKLAGEN
De kwaliteit van de afdeklaag is belangrijk 
voor het comfort en de levensduur van een 
matras. Als de afdeklaag te dun of niet sterk 
genoeg is, slijt je matras sneller. Ook geeft een 
kwalitatief mindere afdek laag te weinig isolatie, 
waardoor een matras te koud ligt. Synthetische 
afdekmaterialen zorgen daarentegen weer 
vaak voor een broeierig en zweterig gevoel. 

Daarom besteden wij veel aandacht aan 
onze afdeklagen en werken we uit sluitend met 
natuurlijke materialen, zoals katoen, scheerwol, 
wildzijde, kameelwol, kasjmier, alpaca en 
bamboe. 
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REGULATEX SOLUTIONROSENNE SAVANT

NATUURLIJKAMBACHTELIJK DUURZAAM NON-
ALLERGEEN

WARMTE 
REGULEREND

Op pagina 47 vind je uitgebreide informatie over GOTS, KbT, Purotex® en Adaptive®. Kijk op pagina 48 voor de 
verschillende uitvoeringen van de Sleep & Dream matrassen.

• 20 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Uitmuntend veerkarakter
• Natuurlijk vochtregulerend vermogen
• Heup en schoudercomfortzones
• Levensduur 1015 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van 
het best geselecteerde katoen en Texelse scheerwol 
(totaal ca. 600 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. 
Het matras is geschikt voor alle goed ventilerende 
(verstelbare) matrasdragers.

• 23 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Uitmuntend veerkarakter
• Natuurlijk vochtregulerend vermogen
• Kern heeft boven en onder extra ventilatiekanalen
•  7zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, 

verstevigde middensector en lendezone
• Levensduur 1015 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van 
het best geselecteerde GOTS katoen, GOTS zijde, 
Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT merinowol 
(totaal ca. 750 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. 
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder 
code P. Het matras is geschikt voor alle goed 
ventilerende (verstelbare) matrasdragers.

• 21 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Uitmuntend veerkarakter
• Natuurlijk vochtregulerend vermogen
• Kern heeft boven en onder extra ventilatiekanalen
•  7zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, 

verstevigde middensector en lendezone
• Levensduur 1015 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van 
het best geselecteerde katoen en Texelse scheerwol 
(totaal ca. 700 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. De 
hoes is chemisch te reinigen onder code P. Het matras 
is geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare) 
matrasdragers.

• 26 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Uitmuntend veerkarakter
• Natuurlijk vochtregulerend vermogen
• Kern heeft boven en onder extra ventilatiekanalen
•  7zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, 

verstevigde middensector en lendezone
• Levensduur 1015 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
39% katoen en 33% lyocell en is rondom voorzien van 
de best geselecteerde bamboe, GOTS zijde, alpaca, 
Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT merinowol 
(totaal ca. 750 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie.  
De afneem bare hoes is chemisch te reinigen onder 
code P. Het matras is geschikt voor alle goed 
ventilerende (verstelbare) matrasdragers.

NATUURLATEX MATRASSEN
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NATUURLIJKE 
MATERIALEN 

STAAN GARANT VOOR  
EEN OPTIMALE  
VENTILATIE EN 

JARENLANG  
COMFORT

PREMIUM 
• 29 cm dik
•  Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern
•  7-zone Triple wafelkern met soepele schouderzone, 

verstevigde middensector en lendezone
• uitmuntend veerkarakter
• natuurlijk vochtregulerend vermogen
• kern heeft boven en onder extra ventilatiekanalen

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 39% 
katoen en 33% lyocell en is rondom voorzien van de 
best geselecteerde bamboe, GOTS zijde, alpaca, 
Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol, KbT merinowol, 
kameelwol en kasjmier (totaal ca. 900 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex®, wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive®, 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. 
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder 
code P. Geschikt voor alle goed ventilerende 
(verstelbare) matrasdragers.

Op pagina 47 vind je uitgebreide informatie over GOTS, KbT, 
Purotex® en Adaptive®. Kijk op pagina 48 voor de verschillende 
uitvoeringen van de Sleep & Dream matrassen.

HET ABSOLUTE 
TOPMATRAS IN DE  
SLEEP & DREAM-
NATUURLATEX-

COLLECTIE

KbT MERINOWOL GOTS LAMSWOLl KAMEELWOLGOTS ZIJDE ALPACA KASJMIER BAMBOE

PREMIUM NATUURLATEX MATRAS

NATUURLIJKAMBACHTELIJK DUURZAAM NON-
ALLERGEEN

WARMTE 
REGULEREND
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VOOR DE 
SLEEP & DREAM- 

COLLECTIE WORDT HET 
PAARDENHAAR SPECIAAL 

GELATEXEERD, WAARDOOR 
HET ZIJN VORM BEHOUDT  

EN JARENLANG 
VEERKRACHTIG 

BLIJFT.

POCKETVERING MATRASSEN

IN THE POCKET
Het interieur van pocketveringmatrassen bestaat 
uit tonvormige veren, afzonderlijk verpakt in een 
zakje (pocket). Afhankelijk van het type matras 
zitten er 250-350 veren per m2 in. De tonvormige 
veren zorgen dat het matras mee kan bewegen 
op (motorisch) verstelbare bodems. Het ligcomfort 
op een pocketvering is steviger omdat een veer 
gewicht nodig heeft om ingedrukt te worden. Op 
het verenpakket wordt een drukverdeler geplaatst 
om de veren de juiste puntelasticiteit te geven. Zo'n 
drukverdeler kan gemaakt zijn van elastisch katoen 
tot paardenhaar, afhankelijk van het type matras. 
Over de drukverdeler wordt een laag natuurlatex 
geplaatst voor het comfort en warmte regulerend 
vermogen.

NATUURLIJKE AFDEKLAGEN
De kwaliteit van de afdeklaag is belangrijk voor het 
comfort en de levensduur van een matras. Als de 
afdeklaag te dun of niet sterk genoeg is, slijt je matras 
sneller. Ook geeft een kwalitatief mindere afdeklaag 
te weinig isolatie, waardoor een matras te koud ligt. 
Synthetische afdekmaterialen zorgen daarentegen 
weer vaak voor een broeierig en zweterig gevoel.
Daarom besteden wij veel aandacht aan onze 
afdeklagen en werken wij uitsluitend met natuurlijke 
materialen, zoals katoen, scheerwol, wildzijde, 
kameelwol, kasjmier, alpaca en bamboe.

EXTRA COMFORT
Voor extra comfort, zijn al onze Sleep & Dream 
pocketvering matrassen voorzien van heup- en 
schoudercomfortzones. Afhankelijk van je postuur en 
persoonlijke voorkeur, kunnen wij het matras in drie 
verschillende hardheden leveren; soepel, medium of 
stevig. Tot slot zijn al onze matrassen leverbaar in extra 
brede of extra lange maten.
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KING SOUVEREIGNBARONESS EMPIRE

• 20 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
•  250 stuks 6slags tonvormige, semiactieve 

pocketveren per m2 

•  7zonekern met soepele schouderzone, verstevigde 
middensector en lendezone

•  Beide zijden afgedekt met elastisch katoen 
geïntegreerd in 2.5 cm natuurlatex en voorzien van 
gezoneerde polyether sidestabilisatoren

• Levensduur 1015 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

 

 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van 
het best geselecteerde katoen en Texelse scheerwol 
(totaal ca. 600 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. 
Geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare) 
matrasdragers.

• 23 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 1015 jaar
•  250 stuks 7slags tonvormige, semiactieve 

pocketveren per m2 
•  7zonekern met soepele schouderzone, verstevigde 

middensector en lendezone
•  Beide zijden afgedekt met 3,75 cm natuurlatex 

en 0,5 cm gelatexeerd kokos/ paardenhaar 
en voorzien van gezoneerde natuurlatex 
sidestabilisatoren

•  10 jaar 100% garantie op materiaal 
enconstructiefouten

•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 
 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
38% katoen en 34% bamboe en is rondom voorzien 
van het best geselecteerde GOTS katoen, GOTS zijde, 
Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT merinowol 
(totaal ca. 750 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. De 
afneembare hoes is chemisch te reinigen onder code 
P. Geschikt voor alle goed ventilerende (verstelbare) 
matrasdragers.

• 21 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
•  250 stuks 7slags tonvormige, semiactieve 

pocketveren per m2 
•  7zonekern met soepele schouderzone, verstevigde 

middensector en lendezone
•  Beide zijden afgedekt met elastisch katoen 

geïntegreerd in 3 cm natuurlatex en voorzien van 
gezoneerde natuurlatex sidestabilisatoren

• Levensduur 1015 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
38% katoen, 34% bamboe en is rondom voorzien van 
het best geselecteerde katoen en Texelse scheerwol 
(totaal ca. 700 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie.  
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder 
code P. Geschikt voor alle goed ventilerende 
(verstelbare) matrasdragers.

• 26 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 1015 jaar
•  350 stuks 8slags tonvormige, semiactieve 

pocketveren per m2 
•  7zonekern met soepele schouderzone, verstevigde 

middensector en lendezone
•  Beide zijden afgedekt met 5 cm natuurlatex en  

0,5 cm gelatexeerd kokos/paardenhaar 
en voorzien van gezoneerde natuurlatex 
sidestabilisatoren

•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 
constructiefouten

•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
39% katoen en 33% lyocell en is rondom voorzien van 
de best geselecteerde bamboe, GOTS zijde, alpaca, 
Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol en KbT merinowol 
(totaal ca. 750 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor opti male vochtafvoer en warmteregulatie.  
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder 
code P. Geschikt voor alle goed ventilerende 
(verstelbare) matrasdragers.

POCKETVERING MATRASSEN

Op pagina 47 vind je uitgebreide informatie over GOTS, KbT, Purotex® en Adaptive®. Kijk op pagina 48 voor de verschillende 
uitvoeringen van de Sleep & Dream matrassen.

NATUURLIJKAMBACHTELIJK DUURZAAM NON-
ALLERGEEN

WARMTE 
REGULEREND
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NATUURLIJKE 
MATERIALEN 

STAAN GARANT 
VOOR EEN OPTIMALE  

VENTILATIE EN 
JARENLANG  
COMFORT

PRESTIGE
• 29 cm dik
• Verkrijgbaar in soepel, medium en stevig
• Levensduur 10-15 jaar
•  10 jaar 100% garantie op materiaal en 

constructiefouten
•  100 dagen omruilservice van hardheid matraskern
•  350 stuks 8-slags tonvormige, semi-actieve 

pocketveren per m2

•  7-zone kern voorzien van lende-, heup- en 
schoudercomfortzone

•  Beide zijden afgedekt met natuurlatex en 
gelatexeerde kokos en paardenhaar en voorzien 
van gezoneerde natuurlatex sidestabilisatoren

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen,  
39% katoen en 33% lyocell en is rondom voorzien van 
de best geselecteerde bamboe, GOTS zijde, alpaca, 
Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol, KbT merinowol, 
kameelwol en kasjmier (totaal ca. 900 gr/m²). 

De hoes is voorzien van Purotex® wat op een 
natuurlijke manier allergenen opruimt en Adaptive® 
voor optimale vochtafvoer en warmteregulatie. 
De afneembare hoes is chemisch te reinigen onder 
code P. Geschikt voor alle goed ventilerende 
(verstelbare) matrasdragers.

Op pagina 47 vind je uitgebreide informatie over GOTS, KbT, 
Purotex® en Adaptive®. Kijk op pagina 48 voor de verschillende 
uitvoeringen van de Sleep & Dream matrassen.

HET ABSOLUTE 
TOPMATRAS IN DE  
SLEEP & DREAM-
POCKETVERING-

COLLECTIE

PRESTIGE POCKETVERING MATRAS

KbT MERINOWOL GOTS LAMSWOL KAMEELWOLGOTS ZIJDE ALPACA KASJMIER BAMBOE

NATUURLIJKAMBACHTELIJK DUURZAAM NON-
ALLERGEEN

WARMTE 
REGULEREND
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• 11 cm dik
• Levensduur 57 jaar
•  5 jaar 100% garantie op 

materiaal en constructiefouten

MATRASKERN
De kern van 7.5 cm natuurlatex heeft een uitmuntend 
veerkarakter en door zijn open celstructuur een 
natuurlijk vochtregulerend vermogen en een 
comfortabele ondersteuning. Het dekmatras is 
voorzien van heup- en schoudercomfortzones.

AFDEKLAAG
De standaard Ecocare-matrashoes bestaat uit 
28% GOTS katoen, 39% katoen en 33% lyocell en is 
afgedekt met Nieuw-Zeelandse GOTS lamswol, KbT 
Merinowol, GOTS katoen en GOTS zijde (totaal ca. 
600 gr/m²) en katoenen tufts. De hoes is voorzien van 
Purotex® voor het op een natuurlijke wijze opruimen 
van allergenen, en Adaptive® voor een optimale 
vochtafvoer en warmteregulatie.

• 7 cm dik
• Levensduur 57 jaar
•  5 jaar 100% garantie op 

materiaal en constructiefouten

MATRASKERN
De kern van 3.75 cm natuurlatex heeft een 
uitmuntend veerkarakter en door zijn open 
celstructuur een natuurlijk vochtregulerend vermogen 
en een comfortabele ondersteuning. Het dekmatras is 
voorzien van heup- en schoudercomfortzones. 

AFDEKLAAG
De matrashoes bestaat uit 28% GOTS katoen, 38% 
katoen en 34% bamboe en is doorgestikt met het best 
geselecteerde katoen en Texelse scheerwol (totaal 
ca. 600 gr/m²). De hoes is voorzien van Purotex® voor 
het op een natuurlijke wijze opruimen van allergenen, 
en Adaptive® voor een optimale vochtafvoer en 
warmteregulatie. Tegen een meerprijs is de Saffier in 
een Ecocare-hoes verkrijgbaar.

TSTUK

DUO-OPTIE
Matrassen van 160 cm en breder worden standaard 
als duo-optie geleverd. Dit houdt in dat je twee losse 
interieuren en één grote hoes ontvangt. Hierdoor 
kun je een 2-persoonsmatras samenstellen dat twee 
lighelften heeft die elk hun eigen ligcomfort en 
ondersteuningseigenschappen hebben. Het matras 
kan hierdoor worden afgestemd op de wensen en 
behoeften van twee personen.

2-PERSOONSMATRAS
Tegen meerprijs kunt u de kern van uw 
2-persoonsmatras uit één stuk krijgen. 

2 X 1-PERSOONSMATRAS MET T-STUK
Sommige mensen ervaren de naad tussen twee 
1-persoonsmatrassen als hinderlijk. We bieden een 
zogenaamd T-stuk, dat de naad opvult. 

ER ZIJN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN EN OPTIES OM EEN  
GOED MATRAS TE KIEZEN. VOOR EEN 2-PERSOONSBED HEBBEN WIJ  
DE VOLGENDE OPLOSSINGEN.

DEKMATRASSEN

DEKMATRAS MET NATUURLATEX
Voor wie absoluut topcomfort zoekt is er het 
dekmatras. Een dek matras is geen noodzakelijk 
onderdeel van een bed, maar wel heel prettig: 
je bed voelt nog zachter aan. De dekmatrassen 
uit de Sleep & Dream collectie worden gevuld 
met natuurlatex, afgedekt met katoen en zuiver 
scheerwol. 

Een dekmatras kan worden toegepast om de 
middennaad tussen twee matrassen af te dekken. 
Ieder geniet dan toch van de persoonlijke 
ondersteuning vanuit zijn eigen matras, terwijl het 
oppervlak over de gehele breedte en lengte wordt 
bedekt door één groot dekmatras (zie mogelijkheid 
1). Je kunt ook op elk matras een apart dekmatras 
leggen als je bijvoorbeeld twee verstelbare bedden 
hebt (zie hiervoor mogelijkeid 2).

SPLIT DEKMATRAS
Een dekmatras is ook in split uitvoering beschikbaar.

MATRAS OPTIES 

KEERLUS

2-PERSOONS BROEKMATRAS
Tegen meerprijs zijn 2-persoonsmatrassen (140 cm en 
breder) als broekmatras te verkrijgen. Een matras  
met twee ‘losse’ hoofdeinden die individueel 
verstelbaar zijn.

Het broekmatras: een 
specialiteit van Koops 

Bedden. 
Een matras met twee 

individueel te verstellen 
hoofdeinden. 

KEERLUS
Optioneel is het matras uit te voeren met keerlussen 
die het omdraaien van het matras vereenvoudigen.

2 X 1-PERSOONSMATRAS
Dit heeft als voordeel dat ieder een matras kan 
kiezen afgestemd op zijn persoonlijke wensen. Tevens 
zijn de matrassen makkelijker keerbaar.

1

2

3

4

2

3

MOGELIJKHEID 1

MOGELIJKHEID 2
1   2-persoons dekmatras 2  matras
3   boxspring of andere bodem 4   twee 1-persoons dekmatrassen

ELITESAFFIER
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•  Goede isolatie, warmer bij 
koud weer, frisser als het 
warm is

•  3x hogere vochtopname 
dan katoen en voert vocht 
snel af

•  Hypo-allergeen
• Anti-statisch

BAMBOE

•  Isoleert uitstekend (warm bij 
kou en koel bij warmte) 

•  Zeer goede vochtopname
•  Eén van de meest begeerde  

en luxueuze wolsoorten
• Duurzaam

•  Isoleert uitstekend (warm bij 
kou en koel bij warmte) 

•  Diervriendelijk en duurzaam 
(dieren worden niet 
geschoren maar verharen)

•  Isoleert beter en ademt 
effectiever dan traditionele 
wol

•  Betere temperatuur- en 
vochtregulatie dan 
schapenwol

• Zeer zacht en soepel

•  Isoleert uitstekend (warm bij 
kou en koel bij warmte) 

• Fijn, zeer zacht en soepel
•  Betere temperatuur-

en vochtregulatie dan 
schapenwol

•   Door de constructie sterk 
ventilerend

•  Doordat beiden behandeld 
zijn met natuurlatex is het 
elastisch, vormvast en anti-
bacterieel

•  Kokos neemt goed vocht 
op en paardenhaar 
transporteert het snel

KOKOS/PAARDENHAARALPACA WITTE KAMEELWOL KASJMIER (PASHMINA)

NATUURLIJKE AFDEKLAGEN
Sleep & Dream matrashoezen worden gemaakt van 
natuurlijke materialen, zoals katoen, GOTS katoen, 
en bamboe, die zorgen voor een goede en snelle 
vochtabsorptie. 
Daaronder worden verschillende afdeklagen gebruikt 
met ieder zijn specifieke en unieke eigenschappen. 
Allemaal om ervoor te zorgen dat transpiratievocht 
snel wordt afgevoerd en je bed comfortabel blijft!

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS) 
Materialen die GOTS gecertificeerd zijn, voldoen 
aan strenge eisen ten aanzien van dier, mens 
en milieu. Dieren worden gehouden volgens 
biologische standaarden en er worden geen 
schadelijke chemicaliën gebruikt. Arbeiders 
worden goed behandeld en werken onder veilige 
arbeidsomstandigheden (geen kinderarbeid). Er 
is een minimumloon voor arbeiders en er is een 
maximum gesteld aan het aantal werkuren per week. 
Alles wordt op biologische manier verbouwd, er wordt 
minder energie verbruikt en het afvalwater wordt 
gereinigd.

KONTROLLIERT BIOLOGISCHER TIERHALTUNG (KbT)
Wol met het KbT-certificaat is afkomstig van 
biologische veeteelt. Er worden geen genetisch 
veranderd voer, bestrijdings middelen en dergelijke 
gebruikt. Dus wol van gelukkige bioschapen! 

PUROTEX® 

Purotex® bestaat uit microcapsules die natuurlijke 
probiotica bevatten. Probiotica zijn positieve 
bacteriën die je slaapomgeving zuiveren. Doordat 
je beweegt in je bed, komen de probiotica vrij en 
deze vermenigvuldigen zich. Allergenen, zoals de 
huisstofmijt, worden door de aanwezigheid van 
probiotica gereduceerd. De werking van Purotex® 
is minimaal 10 jaar. Alle matrashoezen in de Sleep & 
Dream collectie zijn behandeld met Purotex®.

ADAPTIVE® 

Adaptive® is een behandeling die passief textiel 
verandert in een dynamisch textiel dat op 
temperatuurswisselingen reageert. Zodra je lijf het 
textiel opwarmt start de Adaptive® behandeling die 
verdamping versnelt. Verdamping vermindert de 
vochtigheid en heeft een koelend effect. 
Matrassen die behandeld zijn met Adaptive® houden 
je comfortabel koel, droog en verbeteren de kwaliteit 
van je slaap. Alle hoezen in de Sleep & Dream 
collectie zijn behandeld met Adaptive®. Adaptive® is 
Öko-tex getest en werkt minimaal 10 jaar bij normaal 
gebruik. 

• Goede warmte isolator
•  Neemt veel vocht op  

(>30% van het eigen 
gewicht)

•  Transporteert het vocht goed
•  Hoge elasticiteit/rek (>40%)

•  Isoleert zeer goed,  
warm in de winter,  
koel in de zomer

• Elastisch
•  Neemt zeer goed vocht op
• Sterkste natuurvezel
•  GOTS gecertificeerd

• Goede warmte isolator
•  Neemt veel vocht op (>30% van het eigen gewicht)
•  Transporteert het vocht goed
•  Hoge elasticiteit/rek (>40%)
•  Zachter dan scheerwol (fijne wol verkregen uit eerste 

scheerbeurt)
• GOTS gecertificeerd

•  Zacht
•  Ademt goed
•  Goede vochtabsorbtie  

(>20% van het eigen 
gewicht)

•  Zacht
•  Ademt goed
•  Goede vochtabsorbtie  

(>20% van het eigen 
gewicht)

•  GOTS gecertificeerd

•  Isoleert beter en ademt 
effectiever dan traditionele 
wol

•  Neemt veel vocht op  
(>30% van het eigen gewicht)

•  Veel dunner dan traditionele 
wol

• Zijdezacht
•  KbT gecertificeerd (biolo-

gische veeteelt). O.a. geen 
genetisch gemodificeerd voer, 
bestrijdings middelen. Wol van 
gelukkige bioschapen!

MATRASHOEZEN EN AFDEKLAGEN

KATOEN GOTS KATOEN TEXELSE SCHEERWOL KbT MERINOWOL

GOTS ZIJDE NIEUW ZEELANDSE GOTS LAMSWOL
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• Wasbaar op 60ºC.
•  Extreem hoog vochtregulerend. Neemt 

adem-en transpiratie vocht op, verdeelt 
het gelijkmatig en verdampt het vocht 
stelselmatig

•  Anti-allergisch
•  Weinig tot geen voedingsbodem voor 

huisstofmijt en microben
•  Voor een groot deel gerecycled 

polyester (PET flessen)

• Goede warmte isolator
•  Neemt veel vocht op (>30% van het 

eigen gewicht)
•  Transporteert het vocht goed
•  Hoge elasticiteit/rek (>40%)
•  Zachter dan scheerwol (fijne wol 

verkregen uit eerste scheerbeurt)
• GOTS gecertificeerd

• Sterkste natuurvezel
• Elastisch
•  Neemt zeer goed vocht op
•  Isoleert zeer goed, warm in de winter, 

koel in de zomer
•  GOTS gecertificeerd

STOFVRIJ
Als je last hebt van allergieën of COPD, stelt dat 
speciale eisen aan je matras. Alle Sleep & Dream 
natuurlatex en pocket vering matrassen  kun nen 
zonder meerprijs en soms met minderprijs uitgevoerd 
worden in de stofvrije uitvoering ‘Wash’. 

WASH UITVOERING
Deze speciale matrashoes kan op 60 graden 
gewassen worden, waardoor o.a. de huisstofmijt 
verdwijnt. Omdat dit regelmatig moet gebeuren, 
voldoet deze hoes aan speciale kwaliteitseisen. 

Alle Sleep & Dream matrashoezen zijn standaard 
behandeld met Purotex® waardoor allergenen, zoals 
de huisstofmijt, door de aanwezigheid van probiotica 
gereduceerd worden. Alle Sleep & Dream matrassen 
zijn optioneel en zonder meerprijs leverbaar met 
een wasbare hoes. De matrashoes is gemaakt van 
60% polyester en 40% lyocell en is afgedekt met 
Climawatt. De Wash-hoes is de enige uitvoering 
waarin polyester verwerkt is.

ECOCARE
Alle Sleep & Dream matrassen, met uitzondering van 
de Rosenne en Baroness, kunnen zonder meerprijs 
worden uitgevoerd in de Ecocare uitvoering. Deze 
hoes is gemaakt van 100% ecologische producten. 
De stof van de matrashoes is van 100% ecologisch 
GOTS katoen en is doorgestikt op afdeklagen van 
GOTS katoen, Nieuw-Zeelandse GOTS  lamswol, 
KbT merinowol en GOTS zijde. Ook deze hoes is 
behandeld met Purotex® en Adaptive®. Meer 
informatie hierover vind je op pagina 47.

WASH & ECOCARE

•  Zacht
•  Ademt goed
•  Goede vochtabsorbtie (>20% van het 

eigen gewicht)
•  GOTS gecertificeerd

•Veel fijnere vezels dan traditionele wol
•  Neemt veel vocht op (>30% van het eigen gewicht)
• Zijdezacht
•  Isoleert beter en ademt effectiever dan traditionele wol
•  KbT gecertificeerd (biologische veeteelt). O.a. geen genetisch gemodificeerd voer en 

geen bestrijdings middelen. Wol van gelukkige bio-schapen.

DOOR TE KIEZEN VOOR ECOCARE 
GEEF JE JEZELF EN HET MILIEU 
EXTRA ZORG. DAT SLAAPT LEKKER!

GOTS KATOEN GOTS ZIJDE NIEUW-ZEELANDSE 
GOTS LAMSWOL

CLIMAWATTKbT MERINOWOL
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MEILLEUR SEDNA DOUBLEBASIC SEDNA

•  4-slags bonellvering; 100 veren per m2. 
•  Gelijke zoneverdeling voor gelijkmatige 

ondersteuning. 
• Afgedekt met comfortschuim en een laag vilt.
•  Keuze uit honderden bekledingsstoffen in 

eindeloos veel tinten en dessins; informeer naar 
mogelijkheden. 

•  Door de vele uitvoeringen, waaronder diverse 
verstelbare varianten, is er altijd een Basic voor jouw 
specifieke voorkeur. 

•  Voorzien van een damast ‘spiegel’.
•  Verstelbare variant of niet: het comfort van de Basic 

blijft hetzelfde. 
•    Thermisch geharde veren zorgen voor een lange 

levensduur. 
•  De motoren van een verstelbare variant zijn 

spanningsvrij, en daardoor milieuvriendelijk, veilig 
en kostenbesparend. 

• 12 jaar garantie op veerbreuk.

•  Unieke, actieve 8-slags micropocket vering;  
520 veren per m2 voor een comfortabel 
ondersteunend veereffect.

•  Gepatenteerd actief pocketveringsysteem.
Onafhankelijk bewegende pockets voor individueel 
actieve vering; lokale ondersteuning van het hele 
lichaam, ongeacht het lichaamsgewicht.

•  Voorzien van vijf comfortzones: een schouderzone, 
lendesteun, middenzone,  
kniezone en voetzone.

•  Optimale ventilatie en vocht afvoer door de 
elastische viscose met 3 cm natuurlatex afdekking 
met UV-beschermlaag.

•  Voorzien van een dempings en ventilatielaag  
van vlaslinnen.

•  Keuze uit honderden bekledingsstoffen in 
eindeloos veel tinten en dessins; informeer naar de 
mogelijkheden.

•  Door de vele uitvoeringen, waaronder diverse 
verstelbare varianten, is er altijd een Sedna voor 
jouw specifieke voorkeur.

•  Een elastische ‘spiegel’ voor betere ondersteuning 
met antislip.

•  Verstelbare variant of niet: het comfort van de 
Sedna blijft hetzelfde.

•  Thermisch geharde veren zorgen voor een lange 
levensduur.

•  De motoren van een verstelbare variant zijn 
spanningsvrij, en daardoor milieuvriendelijk,  
veilig en kostenbesparend.

•  25 jaar garantie op veer en framebreuk,  
10 jaar garantie op de motoren.

•  Unieke hoge actieve 6-slags pocketvering;  
175 veren per m2 voor een super comfortabel 
veereffect. 

•  Gepatenteerd actief pocketvering systeem. 
Onafhankelijk bewegende pockets voor individueel 
actieve vering; lokale ondersteuning van het hele 
lichaam, ongeacht het lichaamsgewicht. 

•  Voorzien van drie comfortzones: een schouderzone, 
middenzone en voetzone. 

•  Afgedekt met 2 cm natuurlatex, jute en gerecycled 
polyester.

•  Voorzien van een dempings en ventilatielaag  
van vilt.

•  Keuze uit honderden bekledingsstoffen in 
eindeloos veel tinten en dessins; informeer naar 
mogelijkheden. 

•  Door de vele uitvoeringen, waaronder diverse 
verstelbare varianten, is er altijd een Meilleur voor 
jouw specifieke voorkeur. 

•  Een elastische ‘spiegel’ voor betere ondersteuning 
met antislip. 

•  Verstelbare variant of niet: het comfort van de 
Meilleur blijft hetzelfde. 

•    Thermisch geharde veren zorgen voor een lange 
levensduur. 

•  De motoren van een verstelbare variant zijn 
spanningsvrij, en daardoor milieuvriendelijk,  
veilig en kostenbesparend. 

•  25 jaar garantie op veer en framebreuk,  
10 jaar garantie op de motoren.

•  Unieke combinatie van een actieve 8-slags en 
6-slags pocket vering; 520 veren per m2 voor een 
perfect veereffect met een optimale ondersteuning.

•  Ventilerende tussenlaag van 800 gr/m2 
paardenhaar met schouderprofiel.

•  Gepatenteerd actief pocketveringsysteem. 
Onafhankelijk bewegende pockets voor individueel 
actieve vering; lokale ondersteuning van het hele 
lichaam, ongeacht het lichaamsgewicht.

•  Voorzien van vijf comfortzones: een schouderzone, 
lendesteun, middenzone, kniezone en voetzone.

•  Optimale ventilatie en vocht afvoer door de 
elastische viscose met 3 cm natuurlatex afdekking 
met UV-beschermlaag.

•  Voorzien van een dempings en ventilatielaag  
van vlaslinnen.

•  Keuze uit honderden bekledingsstoffen in 
eindeloos veel tinten en dessins; informeer naar de 
mogelijkheden.

•  Door de vele uitvoeringen, waaronder diverse 
verstelbare varianten, is er altijd een Sedna Double 
voor jouw specifieke voorkeur.

•  Een elastische ‘spiegel’ voor betere ondersteuning 
met antislip.

•  Verstelbare variant of niet: het comfort van de 
Sedna Double blijft hetzelfde.

•  Thermisch geharde veren zorgen voor een lange 
levensduur.

•  De motoren van de verstelbare variant zijn 
spanningsvrij, milieuvriendelijk, veilig en 
kostenbesparend.

•  25 jaar garantie op veer en framebreuk,  
10 jaar garantie op de motoren.

DE BESTE BOXSPRINGS VAN HOLLANDSE BODEM
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12 JAAR
 100% GARANTIE  
OP VEERBREUK

VERSTELMOGELIJKHEDEN

BEWEZEN KWALITEIT
De Basic boxspring is volgens traditioneel bewezen 
kwaliteit gemaakt. De Basic heeft een 4-slags 
bonellveringinterieur met circa 100 veren per m2. De 
veren zijn afgedekt met een koudschuim-laag. Bij 
een bonellveringsysteem zijn de veren aan elkaar 
verbonden. Dit veersysteem geeft een steviger 
karakter. De Basic is leverbaar in vele uitvoeringen: 
vlak of verstelbaar, als zelfstandige boxspring of als 
inzet voor een ledikant en in vrijwel elke afmeting. 
Ook extra lang of extra breed. Ook wat betreft 
bekleding valt er genoeg te kiezen: de Basic 
boxspring, hoofd- en voetbord kunnen bekleed 
worden in honderden kleuren en stofsoorten! De 
mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. 

HET GENOT VAN EEN VERSTELBARE BOXSPRING 
Voordat je beslist, is het goed om even stil te staan bij 
het comfort van een verstelbare Basic boxspring. 
Een verstelbaar hoofd- en voeteneinde: het is 
allebei mogelijk. Zie het schema voor de verstel-
mogelijkheden. Standaard wordt de verstelbare 
boxspring voorzien van een bediening met snoer, 
optioneel is draadloze bediening mogelijk.

BEDLIFT
De Basic is ook verkrijgbaar met een bedlift. Voor 
het gemak, maar ook bij medische indicatie, is 
dit een uitkomst. Een bedlift zorgt dat je met één 
druk op de knop het bed omhoog en omlaag kunt 
bewegen naar een verzorgingshoogte. Dit bed is 
toekomstbestendig voor een onbezorgde oude dag.

De bedlift maakt ook het opmaken van het bed 
makkelijker. 

BOXSPRING BASIC

S  Standaard (vlakke uitvoering)

Z  Zitstand

K  Knieholte-ondersteuning

2M   Dubbele motor voor zitstand 
 en knieholte-ondersteuning

RF   Draadloze afstandsbediening

SNOER  Handschakelaar met snoer

S

Z  K  2M  RF  
Z  K  2M  SNOER  

54   55   



10 JAAR
 100% GARANTIE  

OP MOTOREN

25 JAAR
 100% GARANTIE  
OP VEERBREUK

BOXSPRING MEILLEUR

DE SOEPELSTE BOXSPRING
De soepelste boxspring in de Sleep & Dream 
collectie is de Meilleur. De Meilleur boxspring heeft 
een 6-slags pocketveringinterieur met 175 veren per 
m2 en is voorzien van 3 zones: een schouderzone, 
middenzone en voetenzone. De veren zijn afgedekt 
met natuurlatex. De hoge 6-slags pocketvering geeft 
een extra soepel karakter en directe ondersteuning. 
Je heb echt het gevoel dat je in bed ligt, en wordt 
gedragen door je matras.

DE KEUZE IS REUZE
De Meilleur is leverbaar in vele uitvoeringen: vlak of 
verstelbaar, als zelfstandige boxspring of als inzet voor 
een ledikant en in vrijwel elke afmeting. Ook extra 
lang of extra breed. Ook wat betreft bekleding valt 
er genoeg te kiezen: de Meilleur boxspring, hoofd- 
en voetbord kunnen bekleed worden in honderden 
kleuren en stofsoorten! De mogelijkheden zijn bijna 
onbeperkt. 

HET GENOT VAN EEN VERSTELBARE BOXSPRING 
Voordat je beslist, is het goed om even stil te staan bij 
het comfort van een verstelbare Meilleur boxspring. 
Een verstelbaar hoofdeinde, zitgedeelte, of zelfs 
een scharnierpunt op kniehoogte of in de nek: 
het is allemaal mogelijk. Zie het schema voor alle 
verstelmogelijkheden. 

SMART 
Met de SMART bediening kun je eenvoudig jouw 
ideale lees- of zithouding programmeren. De 
bediening is standaard voorzien van een zaklamp 
en de motor heeft vloerverlichting. Handig, in het 
donker! Beide kanten van het bed kunnen eenvoudig 
gekoppeld worden als je ze tegelijk wilt verstellen.  
De uitvoeringen met drie en vier motoren zijn 
bovendien voorzien van een anti-snurk, anti-stuw en 
gravity-zero positie. Optioneel zijn de boxsprings uit te 
voeren met een massage unit. Dit is standaard bij de 
uitvoering met vier motoren. Lees meer hierover op 
pagina 59.

S  Standaard (vlakke uitvoering)

N  Nekstand

Z  Zitstand

V  Voetrelax

K  Knieholte-ondersteuning

2M   Dubbele motor voor zitstand  
en knieholte-ondersteuning

3M   Als 2-M, met extra motor  
voor voetrelax of nekstand

4M   Als 2-M, met extra motoren  
voor voetrelax en nekstand

RF   Draadloze afstandsbediening

SMART  3 Individuele geheugenposities

S

Z  K  2M  RF  
Z  K  2M  RF  SMART

N  Z  K  3M  RF  SMART

Z  K  V  3M  RF  SMART

N  Z  K  V  4M  RF  SMART

VERSTELMOGELIJKHEDEN
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10 JAAR
 100% GARANTIE  

OP MOTOREN

25 JAAR
 100% GARANTIE  
OP VEERBREUK

BOXSPRING SEDNA

STABIELE FACTOR
De Sedna boxspring is een nieuwe stap vooruit op 
het gebied van slaapcomfort. De boxspring heeft 
een 8-slags micropocketveringinterieur met 520 veren 
per m2, voorzien van 5 zones: Een schouderzone, 
lendesteun, middenzone, kniezone en voetzone. De 
veren zijn afgedekt met natuurlatex. De pocketvering 
geeft een stabiele en directe ondersteuning, maar is 
door de grote hoeveelheid veren erg puntelastisch.

DE KEUZE IS REUZE
De Sedna is leverbaar in vele uitvoeringen: vlak of 
verstelbaar, als zelfstandige boxspring of als inzet voor 
een ledikant en in vrijwel elke afmeting. Ook extra 
lang of extra breed. Ook wat betreft bekleding valt 
er genoeg te kiezen: de Sedna boxspring, hoofd- en 
voetbord kunnen bekleed worden in honderden 
kleuren en stofsoorten! De mogelijkheden zijn bijna 
onbeperkt. 

HET GENOT VAN EEN VERSTELBARE BOXSPRING
Voordat je beslist, is het goed om even stil te staan bij 
het comfort van een verstelbare Sedna boxspring. 
Een verstelbaar hoofdeinde, zitgedeelte, of zelfs 
een scharnier punt op kniehoogte of in de nek: 
het is allemaal mogelijk. Zie het schema voor alle 
verstelmogelijkheden.

SMART
Met de SMART bediening kun je eenvoudig jouw 
ideale lees- of zithouding programmeren. De 
bediening is standaard voorzien van een zaklamp 
en de motor heeft vloerverlichting. Handig, in het 
donker! Beide kanten van het bed kunnen eenvoudig 
gekoppeld worden als je ze tegelijk wilt verstellen.  
De uitvoeringen met drie en vier motoren zijn 
bovendien voorzien van een anti-snurk, anti-stuw en 
gravity-zero positie. Optioneel zijn de boxsprings uit te 
voeren met een massage unit. Dit is standaard bij de 
uitvoering met vier motoren. Lees hierover meer op 
pagina 59.

S  Standaard (vlakke uitvoering)

N  Nekstand

Z  Zitstand

V  Voetrelax

K  Knieholte-ondersteuning

2M   Dubbele motor voor zitstand  
en knieholte-ondersteuning

3M   Als 2-M, met extra motor  
voor voetrelax of nekstand

4M   Als 2-M, met extra motoren  
voor voetrelax en nekstand

RF   Draadloze afstandsbediening

SMART  3 Individuele geheugenposities

S

Z  K  2M  RF  
Z  K  2M  RF  SMART

N  Z  K  3M  RF  SMART

Z  K  V  3M  RF  SMART

N  Z  K  V  4M  RF  SMART

VERSTELMOGELIJKHEDEN
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10 JAAR
 100% GARANTIE  

OP MOTOREN

25 JAAR
 100% GARANTIE  
OP VEERBREUK

VOOR WIE HET BESTE NIET GOED GENOEG IS
Voor wie het niet comfortabel genoeg kan zijn, is er 
de Sedna Double boxspring. Een uniek gepatenteerd 
dubbel pocketveersysteem zorgt voor het ultieme 
ligcomfort! De Sedna Double boxspring heeft een 
6- en 8-slags pocketveringinterieur met 520 veren 
per m2. Tussen de twee lagen pocketveren bevindt 
zich een gelatexeerde laag paardenhaar van 800 
gram per m2 voor extra ventilatie en drukverdeling. 
De bovenste veren zijn afgedekt met natuurlatex. 
De twee verenpakketen in de Double zorgen voor 
het stabiele karakter van een Sedna maar met meer 
souplesse en diepte. 

De Sedna Double is leverbaar in vele uitvoeringen: 
vlak of verstelbaar, als zelfstandige boxspring of als 
inzet voor een ledikant en in vrijwel elke afmeting, 
ook extra lang of extra breed. 

Wat betreft bekleding is er volop keuze: de Sedna 
Double boxspring, hoofd- en voetbord kunnen 
bekleed worden in honderden kleuren en stofsoorten! 
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. 

HET GENOT VAN EEN VERSTELBARE BOXSPRING 
Voordat je beslist, is het goed om even stil te staan 
bij het comfort van een verstelbare Sedna Double 
boxspring. Een verstelbaar hoofdeinde, zitgedeelte, 
of zelfs een scharnierpunt op kniehoogte of in de 
nek: het is allemaal mogelijk. Zie het schema voor alle 
verstelmogelijkheden. 

SMART 
Met de SMART bediening kun je eenvoudig jouw 
ideale lees- of zithoudingboxspring programmeren. 
De bediening is standaard voorzien van een zaklamp 
en de motor heeft vloerverlichting. Handig, in het 
donker! 
Beide kanten van het bed kunnen eenvoudig 
gekoppeld worden als je ze tegelijk wilt verstellen.  
De uitvoeringen met drie en vier motoren zijn 
bovendien voorzien van een anti-snurk, anti-stuw en 
gravity-zero positie. Optioneel zijn de boxsprings uit te 
voeren met een massage unit. Dit is standaard bij de 
uitvoering met vier motoren. Lees hierover meer op 
pagina 59.

BOXSPRING SEDNA DOUBLE

S  Standaard (vlakke uitvoering)

N  Nekstand

Z  Zitstand

V  Voetrelax

K  Knieholte-ondersteuning

2M   Dubbele motor voor zitstand  
en knieholte-ondersteuning

3M   Als 2-M, met extra motor  
voor voetrelax of nekstand

4M   Als 2-M, met extra motoren  
voor voetrelax en nekstand

RF   Draadloze afstandsbediening

SMART  3 Individuele geheugenposities

S

Z  K  2M  RF  
Z  K  2M  RF  SMART

N  Z  K  3M  RF  SMART

Z  K  V  3M  RF  SMART

N  Z  K  V  4M  RF  SMART

VERSTELMOGELIJKHEDEN
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SEDNA & MEILLEUR ACCESSOIRES

95 of 115 cm hoog 
12 cm dik

HOOFDBORD  
DICE

Keuze uit diverse poten en 
wielen met verschillende 
hoogten. In zwart en 
diverse stalen en houten 
varianten.

Keuze uit honderden kleuren en dessins voor de 
bekleding.

STOFFERING
WIELEN / POTEN

KOPPELKLEM

’s Avonds voor het slapen geeft een massage je 
ontspanning voor een optimale nachtrust. Op alle 
Sleep & Dream Sedna en Meilleur boxprings kun je 
optioneel een  massage -unit verkrijgen. Informeer bij je 
adviseur naar de mogelijkheden.

MASSEUR AAN HUIS?

75, 95, 105 of 115 cm hoog 
7 of 12 cm dik

115 cm hoog
9 cm dik

100 cm hoog
6 cm dik

HOOFDBORD 
RECHT

HOOFDBORD 
FACET

HOOFDBORD 
FLOW

115 cm hoog 
11 cm dik

75, 95, 105 of 115 cm 
hoog, 7 of 12 cm dik

95 of 115 cm hoog
7 of 12 cm dik

HOOFDBORD 
VENDOME

HOOFDBORD 
VIVANT

HOOFDBORD 
OVAL

staal gestoffeerd

VOETBEUGEL VOETBEUGEL

45, 49, 52 of 60 cm hoog, 
7 of 12 cm dik

VOETBORD

SMART
Met de smart-bediening of via de gratis app kun je de 
boxspring zelf programmeren. Je legt jouw ideale lees- 
of zitstand eenvoudig vast. De bediening is standaard 
voorzien van een zaklamp en de boxspring is aan de 
onderkant voorzien van vloerverlichting voor oriëntatie.

Je kunt eenvoudig twee boxsprings (ont-)koppelen 
wanneer je gezamelijk wilt verstellen of juist niet.
De 3- en 4-motorige uitvoeringen zijn bovendien 
voorzien van een anti-snurk, anti-stuw en gravity-zero 
(drukverlagende) positie. Bij de anti-snurk positie slaap 
je met het hoofd licht omhoog. Je strottenhoofd krijgt 
alle ruimte, en luchtwegen gaan maximaal open. 
Hierdoor kan er vrij in- en uit geademd worden.
In de anti-stuw positie liggen de benen licht omhoog, 
hierdoor hoeft het hart niet zo zwaar te pompen omdat 
het in één lijn ligt met de rest van het lichaam.

De gravity-zero positie streeft naar een gevoel van 
gewichtloosheid in bed. Het lichaam krijgt de kans zich 
snel te herstellen van de dag. Je bovenlichaam en 
knieën liggen schuin omhoog in een hoek van 28°. Het 
bekken ligt in het diepste punt van het bed. Het effect 
is direct merkbaar en je (buik)spieren kunnen zich 
maximaal ontspannen. Er is minder druk op de borst en 
je kunt gemakkelijker ademhalen. De benen voelen 
minder zwaar en de bloedcirculatie en zuurstoftoevoer 
komen snel terug op peil.

115 cm hoog 
12 cm dik

120 cm hoog 
7 cm dik

HOOFDBORD  
CAPITON

HOOFDBORD  
CURVE

HOOFDBORD 
CHAMBORD

99 of 119 cm hoog 
12 cm dik

HOOFDBORD  
INSIDE OUT

99 of 119 cm hoog, 7 cm 
dik / 101 of 121 cm hoog, 
12 cm dik
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LATTENBODEM REGULASTIC

EEN ACTIEVE LATTENBODEM
De meeste lattenbodems die voor handen zijn hebben een 
constructie waarbij de latten aan de zijkanten van de lattenbodem 
worden gemonteerd. Al dan niet met behulp van plastic of elastische 
veerelementen. De Sleep & Dream Regulastic lattenbodem is een 
actieve lattenbodem voorzien van soepele, metalen bladveren die 
zorgen dat de latten over de hele breedte kunnen veren.  
De Regulastic lattenbodem geeft daarom meer souplesse op de 
schouder en heup, en meer ondersteuning in de taille dan een 
standaard lattenbodem. Dat verschil voel je!

BLIJVEND VEERKRACHTIG
De latten zijn vervaardigd uit gelaagd, gestoomd en gelijmd 
beukenhout en voorzien van een elastische epoxylaag. Elke lat 
is voorzien van een sleuf voor optimale ventilatie. De bladveren 
waar deze latten op rusten zijn gemaakt van een legering van 
chroomnikkel; een Europees patent, exclusief voor Sleep & Dream.  
De combinatie van chroom en nikkel maken de bladveren soepel, 
maar onvervormbaar. 

Een ander groot voordeel van de vering over de totale breedte is 
dat er bij een tweepersoonsbed geen harde middenrand aanwezig 
is. Bij een standaard lattenbodem voel je de harde, niet-verende 
middenrand in het bed. Bij een Regulastic is dat niet zo, en voelt het 
als één grote lattenbodem.

IN DE HOLLING VAN  
DE BLADVEER IS RUIMTE 
VOOR EEN RUBBER 
CORRECTIE-ELEMENT VOOR 
ONDERSTEUNING OP MAAT

•  Vering over de hele breedte, zonder 
harde middenrand. 

•  De ventilatiesleuf in de latten zorgt 
voor extra souplesse en ventilatie. 

•  De in kleur gecoate, elastische 
epoxy-laag zorgt voor veilige, 
afgeronde kanten.

•  Onvervormbaar chroomnikkel 
veerelement (Europees patent!) met 
correctierubber.

KENMERKEN
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LATTENBODEM REGULASTIC

10 JAAR
 100% GARANTIE  

OP MOTOREN

20 JAAR
 100% GARANTIE  

OP VEER- EN 
FRAMEBREUK

HET GENOT VAN EEN VERSTELBARE BODEM 
Voordat je beslist, is het goed om even stil te staan 
bij het comfort van een verstelbare lattenbodem. 
Een verstelbaar hoofd- en voeteneinde: het 
is beide mogelijk. Zie het schema voor de 
verstelmogelijkheden.

Een andere unieke verstelling van de Regulastic is 
de voetverstelling. Deze scharniert over de gehele 
lengte van de bodem. Hierdoor kun je in een rechte 
houding hoger met je benen liggen. De verstelling 
kan ook aan het hoofdeinde geplaatst worden 
om met je hoofd hoger liggen met je benen. Deze 
houding wordt vaak toegepast bij mensen met een 
scheurtje in hun middenrif of mensen die last hebben 
van benauwdheid.

S  Standaard (vlakke uitvoering)

Z  Zitstand

V  Voetrelax

K  Knieholte-ondersteuning

2M   Dubbele motor voor zitstand 

 en knieholte-ondersteuning

RF   Draadloze afstandsbediening

SMART  3 Individuele geheugenposities

S

Z  K  2M  V  RF

Z  K  2M  V         SMART

VERSTELMOGELIJKHEDEN
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KLEINTJES WORDEN GROOT

IN DE GROEI
Hoe klein ze ook zijn, kinderen in de groei hebben een 
goed matras nodig dat ze goed ondersteunt en goed 
ventileert! Vaak wordt hierop bezuinigd en wordt een 
matras gekocht dat gemakkelijk vervangbaar is als er 
onverhoopt een ongelukje in bed plaatsvindt. 

Er zijn echter talloze manieren om een matras 
te beschermen en je kind toch verantwoord te 
laten liggen. Een leuke kinderkamer is belangrijk, 
maar vergeet niet dat een goed matras de beste 
investering in je kind is!

EEN KIND IN DE GROEI  
VERDIENT HET BESTE BED!
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MOOI!
Er is niets fijner dan mooi beddengoed dat lekker 
aanvoelt. Wat dat is voor jou, is natuurlijk heel 
persoonlijk. Daarom biedt Koops Bedden een enorme 
variëteit aan stoffen, kleuren en stijlen. Kies je voor 
een nonchalant linnen overtrek of heb je liever een 
heel zacht satijn geweven overtrek van Egyptisch 
katoen van de allerbeste kwaliteit uit de Giza-streek? 
Voor liefhebbers van mooie en strakke hotelkwaliteit, 
is er bedtextiel van percal katoen met 200 of 400 
draadjes per vierkante inch. Flanel bestaat ook nog 
steeds voor koude winternachten. Koops Bedden 
heeft ruim 1200 dekbedovertrekken in huis , dus heel 
veel keus!

HET GENOT VAN  
MOOI BEDDENGOED

DE JUISTE SFEER
Dekbedovertrekken zijn sfeerbepalers in je 
slaapkamer, maar nog leuker is het om je bed 
helemaal ‘af’ te stylen met sierkussens of een nieuwe 
sprei. In onze winkel kunnen we samen met je op 
zoek naar de juiste ‘look & feel’ voor je slaapkamer: 
we hebben een prachtige collectie met heel veel 
materialen, dessins en kleuren! Naast de aankleding 
van je slaapkamer hebben wij ook een ruim 
assortiment om je bed schoon en fris te houden. Denk 
aan beschermende moltonhoeslakens en -slopen die 
helpen om warmte en vocht beter te reguleren.  
Ook hebben we wasbare onderdekens met katoenen 
vulling, of geplastificeerde moltons in huis. Fijn bij 
onverhoopte ongelukjes!
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EEN DONSJE VAN DICHTBIJ: 
DE STILSTAANDE LUCHT TUSSEN 
DE ‘HAREN’ ZORGT VOOR EEN 
OPTIMALE ISOLATIE.

DONS 
Dekbedden van dons zijn licht en vallen soepel 
om je heen. Als je een donsje van dichtbij bekijkt, 
zie je een kern met lange ‘haren’. De stilstaande 
lucht daartussen zorgt voor optimale isolatie en 
warmteregulatie. Van een goed donzen dekbed heb 
je er ook maar één nodig, want hij is behaaglijk warm 
in de winter en koel in de zomer!

Wij werken alleen met ganzendons met een 
DOWNPASS certificering. Dit garandeert dat er 
alleen gebruik wordt gemaakt van dons en veren 
afkomstig van pluimveehouderijen die gecontroleerd 
worden op dierenwelzijn. Ook zijn alle Sleep & Dream 
donsdekbedden voorzien van een NOMITE label. 
Dit garandeert dat het tijk zo dicht is geweven, 
dat er geen huisstofmijt doorheen kan komen. De 
collectie is daarom anti-allergisch. Een donsdekbed 
kan trouwens prima in de wasmachine. Is jouw 
donsdekbed te groot voor je wasmachine? In onze 
eigen wasserij kun je het dekbed laten reinigen. 

Ook een Sleep & Dream dekbed slijt door de jaren. 
Mocht jouw dekbed niet meer lekker warm zijn, dan 
kunnen wij in ons eigen donsatelier je dekbed bijvullen 
(of er juist vulling uithalen, als je dekbed te warm is). 
Je betaalt bij ons dan alleen voor het bijgevulde dons 
en en niet voor de arbeidskosten. Een voordelige 
methode om duurzamer met je dekbed om te 
gaan! Ook dekbedden die niet bij ons zijn gekocht 
kunnen we bijvullen. In dat geval betaal je ook het 
arbeidsloon. 

ZIJDE
Zijde is een natuurproduct, gesponnen door de 
zijderups. De dekbedden in onze collectie zijn 
gemaakt van wildzijde, dat wil zeggen zijdedraad 
van rupsen die al uit de cocon zijn gekomen. Hierdoor 
ontstaan er kortere stukjes zijdedraad, maar het is 
een stuk diervriendelijker. Door de gladde (filament) 
zijdedraad, nestelt een huismijt zich hier niet graag 
in. Dit maakt een zijden dekbed anti-allergisch. Is 
een dekbed je al snel te warm? Overweeg dan een 
dekbed met zijde: het neemt heel snel vocht op voert 
het snel af. We hebben zijden dekbedden in een 
herfst- en een lichtere zomeruitvoering.

DEKBEDDEN

KAMEELHAAR
Verrassend genoeg is kameelhaar een hele mooie 
wolsoort! Het komt uit de hooggebergtes van 
Centraal-Azië, waar de temperatuur in het leefgebied 
van de kamelen loopt van -20 °C ’s nachts tot +40 °C 
overdag. Kamelenwol heeft daarom een uitzonderlijk 
aanpassend vermogen. In onze collectie hebben wij 
alleen dekbedden van de zachte onderharen van de 
kameel, niet de stugge bovenharen. 

Om een comfortabel dekbed te krijgen, heb je maar 
weinig kameelwol nodig. Hierdoor valt het dekbed 
lichter en soepeler dan een dekbed van bijvoorbeeld 
schapenwol. Bij een dekbed van kameelhaar 
adviseren wij een vierseizoenendekbed.

KASJMIER
De Kasjmiergeit leeft op een hoogte van zo’n 3000 
meter in het Himalayagebergte. In deze koude 
omgeving worden ze heel goed beschermd door 
hun vacht. De haren worden gewonnen door het 
kammen van de geit. Voor de beste kwaliteit worden 
alleen de pluizige onderharen en niet de stugge 
bovenharen. Het bijzondere aan kasjmier is dat het 
de enige wolsoort is met een warmteregulerend 
vermogen. Dit betekent dat je bij een kasjmier 
dekbed, net als bij dons, maar één dekbed nodig 
hebt voor alle seizoenen. 

SYNTHETISCH 
In onze synthetische dekbedden wordt gebruik 
gemaakt van een materiaal met een 100% holle 
vezel, dit maakt het dekbed soepeler en lichter in 
gewicht. Je kunt een synthetisch dekbed wassen 
op 60 graden. Huisstofmijt nestelt zich er niet graag 
in, omdat de draden van synthetische vezels glad 
(filament) zijn. Dit maakt een syntethisch dekbed heel 
geschikt voor mensen met een allergie. Helaas heeft 
synthetisch materiaal geen warmteregulerend of 
vochtopnemend vermogen. Een synthetisch dekbed 
kan daarom warmer of broeieriger aanvoelen dan 
een dekbed van natuurlijke materialen.
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BIJNA ALLE SLEEP & DREAM 
HOOFDKUSSENS ZIJN NAVULBAAR

EEN GOED KUSSEN
Een goed kussen zorgt ervoor dat de ruimte tussen 
je hoofd en schouders wordt opgevuld. Daarmee 
komen je nekwervels in een rechte houding, wat 
ervoor zorgt dat je in een ontspannen lighouding 
komt. Koops Bedden heeft verschillende soorten en 
maten kussens. De standaardmaat voor een kussen is  
60 x 70 cm, maar er zijn ook kussens van bijvoorbeeld 
40 x 60 cm, 45 x 80 cm en diverse rolkussens.  
We adviseren je graag over welk kussen het beste  
is voor jou! 

DONS EN VEREN
Dons- en verenkussens zijn van natuurlijk materiaal, 
met als voordeel dat ze een goed warmteregulerend 
vermogen hebben en koel slapen. Over het alge-
meen is het zo dat hoe meer veren er in een kussen 
zitten, hoe steviger het wordt. En hoe meer dons er in 
een kussen zit, hoe zachter het wordt. Alle dons- en 
verenkussens hebben een rits, waardoor de vulling 
makkelijk bijgevuld of verwijderd kan worden.

STOFVRIJ
Al onze dons- en verenkussens zijn uitgevoerd met 
een Nomite-label. Dit garandeert dat het tijk zo 
dicht is geweven, dat er geen huisstofmijt doorheen 
kan komen. De collectie is daarom anti-allergisch. 
Daarnaast hebben onze dons- en verenkussens 
het DOWNPASS-label. Dit garandeert dat er alleen 
gebruik gemaakt wordt van dons en veren afkomstig 
van pluimveehouderijen die gecontroleerd worden 
op dierenwelzijn. 

SYNTHETISCH
Synthetische kussens worden gemaakt van 
synthetische vezels die tot een bolletje zijn gedraaid. 
Hoe meer vulling, hoe steviger het kussen. Alle 
synthetische kussens hebben een rits, waardoor de 
vulling makkelijk bijgevuld of verwijderd kan worden. 
Synthetische kussens zijn anti-allergisch: huisstofmijt 
nestelt zich er niet graag in, omdat de draden van 
synthetische vezels glad zijn. Daarbij komt dat deze 
kussens gewassen kunnen worden op 60 graden. Qua 
warmteregulatie is een synthetisch kussen een minder 
goede optie: voor mensen die hier gevoelig voor zijn, 
kan een synthetisch kussen warmer en broeieriger 
aanvoelen.

PILLOW TALK

VASTE VORM
Het voordeel van een kussen met een vaste 
vorm, is dat je het kussen niet elke keer in de 
goede vorm hoeft te proppen. Voor een kussen 
met een vaste vorm is er keuze uit natuurlatex of 
traagschuim. Natuurlatex is gemaakt van melksap 
uit de rubberboom en heeft een uitstekende 
warmteregulatie. Een traagschuim kussen heeft 
hetzelfde effect als een natuurlatexkussen, 
maar is gemaakt met synthetisch materiaal. Een 
traagschuimkussen zal daarom warmer en broeieriger 
aanvoelen.

Een derde kussen met een vaste vorm is de Combi 
Latex, waarbij een vaste vorm wordt gecombineerd 
met een zachte vulling eromheen. De kern van een 
Combi Latex is van natuurlatex. De vulling is van dons 
of van synthetisch materiaal. 

Door de kern van natuurlatex krijgt je nek ook extra 
ondersteuning. Door de zachte buitenvulling voelt het 
kussen heel comfortabel aan.
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BEDDEN OP COMFORTHOOGTE
OP ZOEK 

NAAR NOG MEER 
GEMAK? WE HEBBEN 

OOK HOOG-LAAG 
BEDDEN IN ONZE 

COLLECTIE!

STEUNTJE IN DE RUG
Een bed op comforthoogte is de oplos sing als in 
en uit bed stappen niet meer zo makkelijk gaat. 
Als je een dagje ouder wordt, kan een elektrisch 
verstelbare bodem een uitkomst zijn! 

Door z’n eenvoudige bediening kan het bed 
gemakkelijk versteld worden. Handig, als je even 
comfortabel wilt lezen of televisie wil kijken in bed. 
Maar op een minder vitaal moment kun je jezelf 
rechtop zetten zonder afhankelijk te zijn van anderen. 
En dat kan een prettige geruststelling zijn.

Een bed op comforthoogte is ook leverbaar met 
deelbare 2-persoons bedden die uitrolbaar zijn en 
daardoor gemakkelijker opgemaakt kunnen worden. 

Vaak kiezen mensen voor een breder bed op 
comforthoogte van 100, 120 of zelfs 140 cm breed. 
Een breder bed maakt het namelijk aanzienlijk 
makkerlijker om je te draaien in bed!

BEDLIFT
Sommige bedden zijn ook verkrijgbaar met een 
bedlift. Voor het gemak, maar ook bij medische 
indicatie, is dit een uitkomst. Een bedlift zorgt dat 
je met één druk op de knop het bed omhoog en 
omlaag kunt bewegen naar een verzorgingshoogte. 
Dit bed is toekomstbestendig voor een onbezorgde 
oude dag.

De bedlift maakt ook het opmaken van het bed 
makkelijker. 
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DE SLAAPVOORLICHTER: EEN MEESTER 
IN HET OPLOSSEN VAN RUIMTEGEBREKKOOPS IS MEESTER IN HET 

OPLOSSEN VAN RUIMTEGEBREK
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LINNENKASTEN SCHOORSTENEN, CV-LEIDINGEN,   
OF SCHUINE PLAFONDS? 

WIJ WETEN ER RAAD MEE!

Een kast is bij ons per definitie maatwerk; (bijna) alles 
kan! Het is daarom niet de vraag welke maat kast 
leverbaar is, maar welke maat kast je nodig hebt.  
Zijn er lastige hoeken, schuine wanden of 
cv-leidingen? Geen probleem! Door onze 
maatwerkservice krijg je een kast die perfect past 
in de ruimte. We bieden een enorme keuze aan 
verschillende afwerkingen en kleuren: van strak wit 
tot een robuuste houtstructuur en van hoogglans 
tot volledige spiegeldeuren. Ook kunnen we de 
binnenkant van je kast een andere kleur of afwerking 
geven dan de buitenkant: de combinatie van een 
warme tint aan de buitenkant met een houten 
binnenkant is bijzonder fraai.

Nadat we het uiterlijk van je kast hebben bepaald, 
gaan we samen de kast indelen. Wil je veel 
hangruimte of juist veel legplanken? Of liever veel 
lades en ook nog een schoenenrek? Kort, lang, diep, 
waar en hoeveel? Ben je op zoek naar advies over 
een goede inrichting op maat van je inloopkast, 
opbergruimte of kastenkamer? Je bent van harte 
welkom om met onze kastenexperts een plan te 
maken. 
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GARANTIE & GEBRUIK

• Zo heeft u langer plezier van uw matras:
Regelmatig keren en draaien. 
Bescherming door een goede molton. Bij voorkeur 
katoenen stretch zodat het comfort van de matras extra 
verhoogd wordt. 

•  Koud in bed?
Een wollen onderdeken geeft de hele nacht een aange-
name temperatuur en zorgt voor extra comfort. Ook in 
katoen mogelijk. 

•  Waar moet u met uw oude 
slaapkamer of matras heen?
Bij het bezorgen en plaatsen van uw nieuwe bed neemt 
Koops Bedden uw oude slaapkamer of matras kosteloos 
mee, mits anders afgesproken. 

•  Huisstofmijt-allergie
Speciale hoezen voor matras, kussen en dekbed zorgen 
ervoor dat de huisstofmijt onder controle wordt gehouden. 
Met een doktersverklaring is een vergoeding door verzeke-
ring of ziekenfonds mogelijk. Molton sloop (nog een beetje 
on-bekend) Nu wordt door veel mensen nog een katoenen 
sloop gebruikt. Een molton sloop neemt veel beter vocht 
op en zorgt voor extra comfort. 

Leg uw dekbed eens over een stoel bij de verwar-
ming, zodat al het vocht goed kan verdampen. 
Het zal u verbazen hoe uw dekbed hiervan opknapt.

•  Moltons en hoeslakens voor topdekmatrassen
Nieuw zijn de speciale hoeslakens en moltons met een 
kleine opstaande hoek voor topdekmatrassen.

•  Matrassen met afritsbare tijk:
Deze kunt u laten reinigen bij de 
stomerij. Het is ook erg prettig en fris om de tijk eens lek-
ker te laten luchten. 

•  Cara
Koops Bedden heeft hiervoor speciale producten in het 
programma. 

•  Comforthoogte
Zodat u gemakkelijker in en uit kunt stappen, dit hoeft niet 
altijd een seniorenbed te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden 
van andere modellen. 

 SLAAPTIPS:

t (038) 376 12 12 
e info@koopsbedden.nl
i www.koopsbedden.nl
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VOLLEDIGE GARANTIE
Bij Koops Bedden verkopen we alleen de allerbeste 
producten. Daarom geven we 100% garantie op 
materiaal- en/of constructiefouten, voor de hele 
normale levensduur van je aankoop. Zijn er kosten 
gemoeid met de afwikkeling van een garantie, zoals 
voor transport of verzending? Dan zijn deze voor onze 
rekening. Je garantie gaat in op de datum waarop je 
aankoop wordt geleverd.

De garantie geldt alleen als je het product 
nieuw bij ons hebt gekocht en onze gebruiks- en 
onderhoudsadviezen hebt opgevolgd. Bewaar 
daarom altijd je garantiebewijs samen met de 
originele rekening: deze heb je nodig om gebruik 
te kunnen maken van onze garantie! Schade die is 
ontstaan door onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik 
valt buiten de garantie, evenals gevolgschade en 
normale slijtage.

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIEZEN
Voor het behoud van je bed, boxspring of matras, 
adviseren wij het volgende:

•  Na aankoop van een nieuw matras moet je deze 
de eerste drie maanden elke twee weken omkeren, 
afwisselend van links naar rechts en van hoofd- 
naar voeteneinde. Na die eerste periode is het 
verstandig om je matras eens in de drie maanden 
te keren.

•  In de eerste weken moet de afdeklaag gelijkmatig 
worden ‘ingelegen’. Gewicht en transpiratie 
hebben namelijk invloed op het matras. Door 
regelmatig keren worden de afdekmaterialen 
gelijkmatig belast en ingeslapen. 

•  Je kunt je matras zonodig zachtjes met een 
borstel reinigen, maar doe dit nooit met een 
mattenklopper of stofzuiger.

•  Het is belangrijk om het matras aan de bovenzijde 
te beschermen d.m.v. een moltonhoes onder het 
hoeslaken.

•  Bij het opmaken van het bed kun je het beste het 
dekbed teruggeslagen, open laten liggen zodat het 
matras kan drogen.

•  Ligt je matras op een spiraal of lattenbodem? 
Gebruik dan altijd een matrasbeschermer.

•  Eens per jaar moet je de poten/wielen van je bed 
of boxspring aandraaien.

•  Plak altijd viltjes onder bijvoorbeeld je radio of 
wekker voordat je deze op je slaapkamermeubel 
zet.

•  De levensduur van een goed matras is 10 tot 15 jaar. 
Een boxpring, lattenbodem en spiraal gaan langer 
mee. Heb je een donsdekbed? Controleer deze na 
een paar jaar en laat je dekbed eventueel bijvullen.

•  Volg altijd de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen 
op die op het label staan.
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Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,  

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koops Bedden.

KOOPSBEDDEN.NL

Tel: 038 376 12 12   www.koopsbedden.nl
Rondweg 72, 8091 XK Wezep


