
De echte fijnslaper kiest aan boord voor Comfortis® lattenbodems 
als basis slaapsysteem. Vervaardigd van gebogen en gelamineerd 
beukenhout is het de ultieme oplossing voor een optimale 
luchtcirculatie in de wat beperktere ruimte van een slaapcabine. Het 
voorkomt ongezonde condens-, koude- en schimmelvorming en 
beschermt uw matras. En met het eenvoudig oprolbare Click&Roll 
systeem is de bergruimte onder uw bed binnen enkele seconden 
bereikbaar.

Comfortis® lattenbodems worden ambachtelijk en volledig op maat 
gemaakt. In een handmatig of elektrisch verstelbare uitvoering. Onze 
revolutionaire en gepatenteerde technologie maakt dat uw bedbodem 
in zones volledig is in te stellen in de positie die u persoonlijk het 
meest comfortabel vindt. Met eventueel handverstelbaar hoofd- en 
voeteneinde.
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Comfortis® is gespecialiseerd in latten bedbodems van het 
merk Sleepshape®. Ons innovatieve systeem is als enige in 
Nederland gepatenteerd, dankzij de ingenieus toegepaste 
nieuwe samenstelling en technologie. Wij voeren hierin drie 
uitvoeringen.

Sleepshape® Standard
De Sleepshape®Standard is een eenvoudig en flexibel te 
plaatsen lattenbodem systeem met 32 gebogen gelamineerde 
beukenhouten latten van 8 mm dik, leverbaar in elke gewenste 
vorm en maat. De standaard breedte is maximaal 100 cm, voor 
dubbele bedden 140 cm. De lengte is 205 cm. De hoogte meet 
slechts 50 mm. Ons lattenbodemsysteem heeft uitstekende lucht- 
en vochtregulerende eigenschappen. Vochtproblemen zijn hoe 
dan ook verleden tijd. Dankzij de geïntegreerde zone-instelling 
kan hardheid en veerkracht van de lat bepaald worden. Het 
gehele lattenbodem systeem ligt los in de bedbak en is daardoor 
zeer eenvoudig weg te nemen om bij onderliggende luiken te 
komen. Het systeem is gemakkelijk op te rollen en op elk gewenst 
punt van elkaar los te koppelen.
  
Sleepshape® Handoperated
De Sleepshape® Handoperated is een eenvoudig en flexibel te 
plaatsen lattenbodem- syteem met 32 gebogen gelamineerde 
beukenhouten latten van 8 mm, met een handverstelbaar 
hoofdeind. De Sleepshape® Handoperated is eveneens in elke 
gewenste vorm en maat te leveren. Standaard is 100 cm x 205 cm 
met een hoogte van 50 mm. Het systeem ligt los in de bedbak en 
is daardoor zeer éénvoudig weg te nemen om bij onderliggende 
luiken te komen. Daarnaast is het gemakkelijk op te rollen en op 
elk gewenst punt van elkaar los te koppelen. De breedtes van de 
verstelbare hoofdeindes zijn 40, 50, 60, en 70cm. 

Sleepshape®Gold
Dit is een revolutionair, elektrisch verstelbaar 
lattenbodemsysteem met gebogen gelamineerde beukenhouten 
latten van 8mm dik, die in vrijwel elke bedvorm is in te 
passen. Geleverd met infrarood afstandsbediening en 
noodhandbediening, zodat als de stroom uitvalt, het systeem 
handmatig bediend kan worden. De totale inbouwhoogte is 
slechts 110 mm. (exclusief de 18 mm multiplex onderplaat)
De Sleepshape®Gold is een eenpersoons uitvoering met een 
max. belasting van 125 kg. Doordat montage middenop de 
bedbak plaatsvindt, kunt u vrij eenvoudig onder het voeteneinde 
en het hoofdeinde komen. Dankzij een aantal slimme scharnieren 
gaat het draaipunt van het bedluik 110 mm omhoog en kunt u 
in de bedbank eenvoudig een opbergruimte maken. Hierdoor 
kan de Sleepshape®Gold nooit tegen de achterwand vastlopen. 
In combinatie met een gasdrukveer of een elektrische motor 
creëert u het toppunt qua comfort en ruimte.  De aandacht voor 
details is overal terug te vinden. De Sleepshape®Gold is uit 6 
delen opgebouwd: voeteneind, bovenbeen, zit- en steungedeelte, 
onderrug, bovenrug en hoofddeel. Met de afstandsbediening 
worden het hoofd- rug- en voeteneinde traploos ingesteld. Een 
ingenieus ingebouwd druksysteem zorgt voor ondersteuning van 
het onderste deel van de wervelkolom. 
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