
Een goede nachtrust wordt zelfs op kabbelend water voor een groot 
deel bepaald door het matras waarop u slaapt. En een goed matras is 
nu eenmaal individueel maatwerk. De dikte, de samenstelling en de 
hardheid zijn bepalend voor het beste ligcomfort. Comfortis® heeft
de grootste collectie matrassen van Nederland in huis.

U kunt bij ons op uw gemak komen proefliggen, zodat u met ons 
eerlijke en deskundige advies altijd de allerbeste keuze maakt. Het 
is daarbij wel van groot belang dat u dat niet aan het eind van een 
drukke dag doet! Daarna maken wij uw nieuwe matras in ons eigen 
atelier geheel passend op de slaapsituatie bij aan boord. Wij voorzien 
deze standaard van een brandvertragende, anti-allergische en anti-
statische tijk, die bijzonder fraai is uitgevoerd in de kleuren ecru of 
nautisch blauw. Slaap lekker!
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handwerk voor iedere situatie en voor iedere plek. Voor zowel 
kleine als grote jachten. Wij zijn bekend met het brede wensen- 
en eisenpakket van crew- en eigenaarscabines. Matrassen en 
het bijbehorende beddengoed worden door ons uniek gelabeld 
en genummerd. Omdat wij al onze matrassen in eigen huis 
vervaardigen, kunnen wij vrijwel alle individuele voorkeuren 
en speciale materiaalwensen verwerken. Van paardenhaar tot 
kamelenwol. Alles is mogelijk.

Onze kwaliteitsrange bestaat uit zeven afzonderlijke 
productlijnen: Comfortis® 1 tot en met Comfortis® 7 range.

Onze Comfortis® 1 range matrassen zijn vervaardigd van High 
Resilience schuim (koudschuim). Dit materiaal heeft door de open 
en gedifferentieerde celstructuur hoge comforteigenschappen, een 
hoge veerkracht en een groot ademend vermogen. Het binnenwerk 
is van brandvertragend polyether. Deze range is verkrijgbaar 
in iedere dikte tussen de 10 tot 18 cm en in de verschillende 
hardheden Soft, Medium, Firm en Extra Firm.

Onze Comfortis® 2 range matrassen hebben een dikte van 15 
cm en zijn  pocketvering matrassen, die met koudschuim zijn 
afgewerkt. Als drukverdeler wordt voor de kern cocosfiber 
toegepast dat voor een perfecte luchtcirculatie in het matras zorgt. 
Ook deze range is in verschillende hardheden verkrijgbaar.

Onze Comfortis® 3 range is eveneens vervaardigd met een 
binnenwerk van pocketveringen, maar is afgewerkt met Vita 
Talalay®, de meest superieure latex ter wereld. Het heeft een open 
celstructuur, waardoor de ventilatie onder alle omstandigheden 
optimaal is. Pocketvering garandeert een bijzonder hoog 
ligcomfort met een perfecte lichaamsondersteuning. Ook onze de 
Comfortis® 3 range is verkrijgbaar in verschillende hardheden. 

Onze Comfortis® 4 range matrassen hebben een dikte van 19 cm. 
Hierin worden 300 pocketveren per m2 verwerkt, die onafhankelijk 
van elkaar veren, waardoor het matras zich optimaal aanpast 
aan de vom van het lichaam. De afdeklaag van het matras is van 
3cm High Resilience schuim.Vanzelfsprekend is ook deze lijn 
uitgevoerd met een drukverdeler van cocosfiber voor de Firm 
en Extra Firm uitvoeringen en non-woven fiber voor de Soft en 
Medium varianten.

Onze Comfortis® 5 range matrassenrange is 16 cm dik en heeft 
een kern van 300 stuks 6-slags pocketveringen per m2 aan beide 
zijden afgedekt met een laag Vita Talalay® latex van 4 cm dik. De 
toegepaste hoogte van de pocketveringen garandeert een nog 
hoger individueel ligcomfort. 

Het paradepaardje van onze matrassen is de Comfortis® 6 range. 
Met een matrasdikte van 20 tot 21 cm is dit het absolute summum 
qua ligcomfort en lichaamsondersteuning. In deze lijn zijn 300 
tonvormige veren per m2 verwerkt met een hoogte van 13 cm. De 
pocketveringen zijn individueel ingebed in kokosfiber voor een 
optimale drukverdeling.

Onze Comfortis® 7 range is de lijn waaronder wij maatwerk 
matrassen vervaardigen op basis van speciale materiaalwensen of 
individuele voorkeuren. Iedere vorm, samenstelling, uitvoering 
en/of afwerking is daarbij mogelijk. Hetzelfde geldt voor proef-
slapen. Ook dan leveren wij service op maat. Vraag ons altijd naar 
de mogelijkheden, die wij daarbij kunnen bieden.
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