
Hulsbrookstraat 9, 7665 CE Albergen

Uiteraard kunnen deze matrassen op elke 
gewenste maat en model gemaakt worden. 
Rechthoekig, inkepingen bij de scharnieren, 
klapbaar, schuine zijde, bijna alles is mogelijk.

Matrassen op elke gewenste
MAAT EN MODEL

Twenteland CONTACT

Twenteland
MATRASSEN

Daktent matrassen

GRATIS ‘‘PROEFSLAPEN’’
Bent u benieuwd naar één van onze matrassen, 
probeer ze dan nu! Wij bieden u de mogelijkheid om 
op onze matrassen proef te slapen tijdens een week-
end of midweek. Zo kunt u onze matrassen het beste 
ervaren en kijken welk matras het best bij u past. U kunt 
de matrassen zowel thuis testen, als in uw caravan of 
camper. We hebben verschillende maten en modellen 
testmatrassen. Neem contact met ons op voor meer info 
of reservering.  Dit is geheel vrijblijvend en gratis.

“Nuchtere kwaliteit uit Twente”

www.twentelandmatrassen.nl

0546 - 442800

info@twentelandmatrassen.nl

Bestel ook uw hoeslakens en molton op maat.
Wij maken ook u hoeslakens en moltons in elke 
gewenste maat en model. Rechthoekig, een 
schuine zijde of met ronde hoeken, het is
allemaal mogelijk. We gebruiken uitsluitend doek 
van 100% katoen en alles snel geleverd.

 Rechthoekig

 Schuine zijde

 Ronde hoeken

 Elke maat en elk model

UNIEK !

Twenteland Matras
HOESLAKENS en MOLTONS

“Wij vinden een persoonlijke advisering erg 
belangrijk, vandaar dat we u willen vragen om uw 
bezoek aan onze showroom vooraf telefonisch te 
melden. Zo weet u zeker dat u op een deskundig 
advies kunt rekenen.”



 

Onze “Ultra Small Tripel Comfort” is onze “Luxe” 
dunne matras. Hij is door ons speciaal ontwikkeld 
om bij een minimale dikte voldoende draagkracht 
en een maximaal comfort te geven. Klanten die 
deze matras inmiddels hebben gekocht geven 
vaak aan dat ze nooit hadden verwacht dat een 
matras van deze beperkte dikte toch zoveel 
comfort kan geven, zelfs op een vaste ondergrond 
zonder lattenbodem !

De matras is opgebouwd uit 3 verschillende lagen 
koudschuim die ook alle drie zeer verschillende 
eigenschappen hebben. De onderste twee lagen 
hebben beide een dikte van 2 cm per laag. De 
bovenste laag is bij deze matras 4 cm dik en daar-
door is het comfort ook echt prima in orde.

De matras is voorzien van een hoes die een zeer 
goede luchtdoorlatendheid heeft. Hierdoor is de 
matras zomers duidelijk minder warm en voert hij 
ook de vochtige lucht zeer goed af. Hierdoor kunt 
u in de meeste situaties zonder anti-condens mat-
ten onder de matras gaan werken.

Twenteland matras
Ultra Small Tripel SPECIAL

Onze “Ultra Small Tripel Special” is onze dunste 
matras. Hij is door ons speciaal ontwikkeld om 
bij een minimale dikte niet alleen draagkracht, 
maar ook comfort te geven. Veel klanten die deze 
matras inmiddels hebben gekocht staan verbaast 
dat er bij zo’n geringe dikte voldoende draagkracht 
en toch een opmerkelijk comfort mogelijk is. De 
matras is opgebouwd uit 3 verschillende lagen 
koudschuim die ook alle drie zeer verschillende 
eigenschappen hebben. Elke laag heeft een dikte 
van 2 cm en de lagen zijn op elkaar verlijmd.

De matras is voorzien van een hoes die een zeer 
goede luchtdoorlatendheid heeft. Daardoor is de 
matras zomers duidelijk minder warm en voert hij 
ook de vochtige lucht zeer goed af. Hierdoor kunt 
u in de meeste situaties zonder anti-condens mat-
ten onder de matras gaan werken.

6 cm

Koud
schuim

Lange 
levens-

duur

Matras dikte ca 6 cm, 
opgebouwd in 3 verschillende lagen.

Volledig koudschuim matras, 
in 3 verschillende lagen koudschuim

Lange levensduur door 
hoge kwaliteit van gebruikte materialen

Twenteland matras
Ultra Small Tripel COMFORT

Twenteland matras
Climate Control THERMIC

Als extra optie kunt u er voor kiezen om een 
speciale “Thermic” matrastijk om de matras te 
laten maken.

Deze hoezen hebben dezelfde luchtdoorlatend-
heid maar zijn voorzien van “thermische bolletjes” 
die in de stof zitten en die zorgen voor een aange-
naam micro-climaat voor uw matras. De werking 
is zowel eenvoudig als briljant en egaliseert uw 
temperatuurschommelingen tijdens de nacht.

“Thermic” is wetenschappelijk onderzocht en de 
positieve werking ervan is ook echt aangetoond. 
U vindt verdere informatie op onze website.

Kiest u voor de optie “Thermic” hoezen dan is de 
hoes tevens voorzien van een anti-musquitobe-
handeling op basis van natuurlijke eucaliptusgeur. 
Heerlijk slapen dus, met een minimale kans op 
muggen !

Twenteland Thermic Climate Control, 
hoe werkt dat ?

Na ongeveer anderhalve minuut heeft Thermic 
zich aan uw huidtemparatuur aangepast. Thermic 
matrastijk vormt een microklimaat om uw huid en 
egaliseert daarna de temperatuurschommelingen.

Sta versteld van dit gevoel en geniet van een 
constante nachtrust.

8 cm

Koud
schuim

Lange 
levens-

duur

Matras dikte ca 8 cm, 
opgebouwd in 3 verschillende lagen.

Volledig koudschuim matras, 
in 3 verschillende lagen koudschuim

Lange levensduur door 
hoge kwaliteit van gebruikte materialen

Extra
comfort

Door de dikkere toplaag heeft u 
maximaal comfort

thermal intelligent comfort
THERMIC


