Twenteland Matras
MATRASSEN

Twenteland Matras
KUSSENSLOPEN

Twenteland matrassen heeft ook een uitgebreid
assortiment matrassen ontwikkeld.

Wij hebben ook kussenslopen, passend voor onze
hoofdkussens met een bijzondere maatvoering.
Deze zijn gemaakt van 100% katoen.

Deze ontwikkeling gebeurt in de praktijk en niet op
de tekentafel.
Bezoek daarom onze showroom en laat u
uitgebreid informeren over de mogelijkheden.

Wel zo gemakkelijk !

Alle hoofdkussens worden in eigen huis
gemaakt in een uitzonderlijk hoge kwaliteit
en comfort gevoel.

“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.”

Twenteland CONTACT

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 weekend 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.

Hulsbrookstraat 9, 7665 CE Albergen
0546 - 442800

Twenteland
HOOFDKUSSENS

info@twentelandmatrassen.nl
www.twentelandmatrassen.nl

“Nuchtere kwaliteit uit Twente”

Twenteland Hoofdkussen
“EXCELLENT FREEDOM”

Twenteland Hoofdkussen
“ERGO AIR” TRAAGSCHUIM

Twenteland Hoofdkussen
‘‘COMPACT SPECIAL’’

Visco-elastische vlokken en
micro-velzelbolletjes

Vulling van “Nederlands” ademend traagschuim

Vulling van koudschuim met open celstructuur

Ergonomische vormgeving

Lange levensduur

Super ademende en
wasbare AIRVENT hoes

Luxe, wasbare hoes

Zeer goed ademend

Optimale ondersteuning van de nek

Goede vorm-vastheid

Hoes wasbaar op 60 graden

Hoes wasbaar op 40 graden

Super ademende- en wasbare airvent hoes

Hoeveelheid vulling zelf aan te passen

Afmeting: 48 x 35 cm

Afmeting: 55 x 35 cm

Afmeting : 55 x 35 cm

Twenteland Hoofdkussen
‘‘EXCELLENT FREEDOM XXL’’

Twenteland Hoofdkussen
“ERGO AIR” KOUDSCHUIM

Twenteland Hoofdkussen
‘‘BULTEX ERGO SPECIAL’’

Vulling van “Nederlands” koudschuim

Vulling van “Nederlands” koudschuim

Ergonomische vormgeving

Ergonomische vormgeving

Luxe, wasbare hoes

Luxe, wasbare hoes

Optimale ondersteuning van de nek

Optimale ondersteuning van de nek

Hoes wasbaar op 60 graden

Hoes wasbaar op 40 graden

Optimale ventilatie door geperforeerd schuim

Hoeveelheid vulling zelf aan te passen

Zeer goed ademend

Hoes wasbaar op 40 graden

Afmeting : 60 x 50 cm

Lange levensduur

Zeer goed ademende hoes

Afmeting: 48 x 35 cm

Afmeting: 55 x 35 cm

Visco-elastische vlokken en
micro-velzelbolletjes
Super ademende en
wasbare AIRVENT hoes

