
Twenteland Matrassen

Matrassen en hoofdkussens voor caravans en 
campers.

Adres
Hulsbrookstraat 9
7665 CE Albergen
tel. 0546 - 442800

E-mail: info@twentelandmatrassen.nl
Internet: www.twentelandmatrassen.nl

De Twenteland koudschuim toppers zijn uniek! Ze heb-
ben een dikte van maar liefst 6 cm en hebben 7 zones 
om uw slaapcomfort op ongekend niveau te brengen. 
Hierdoor zijn ze zeer comfortabel en stabiel. Ze ademen 
beter dan ooit door de optimaal ventilerende hoes en 
de open celstructuur van het HR koudschuim. Deze 
koudschuim toppers werken ook drukpuntverlagend.
De koudschuim toppers zijn er in twee verschillende 
kwaliteiten en hardheden.

Twenteland Topper
‘‘BASIC’’ en ‘‘EXTRA SOFT”

6 cm
6 cm dik HR koudschuim 
van hoge kwaliteit

7-zone

Venti-
lerende

hoes

Drukpunt verlagend en extra 
comfort door 7-zone indeling

Zeer goed ventilerende matras-hoes 
met 50% meer luchtdoorlatendheid

Comfort
Brengt hoog comfort bij 
(te)harde matrassen.

Elke
maat en
model

Kan op elke maat en 
model gemaakt worden

Twenteland MATRASSEN

Onze matrassen,

Hebben een zeer goed ventilerende matras-hoes  
met 50% meer luchtdoorlatendheid.

Zijn drukpuntverlagend en zeer comfortabel.

Hebben een lange levensduur door hoge 
kwaliteit van gebruikte materialen.

Twenteland CONTACT

Twenteland
MATRASSEN

Matrassen en Hoofdkussens

voor caravans en campers

GRATIS ‘‘PROEFSLAPEN’’

Worden allemaal door onszelf ontwikkeld en 
gemaakt en zijn in elke maat en model verkrijgbaar.

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.



 

Onze “tripel excellent soft” is een heerlijk comfortabel 
matras. Deze matras is voorzien van een speciale 6 cm 
dikke koudschuim toplaag die een hoog comfortgevoel 
geeft. Ondanks het zeer hoge gevoel van comfort, zakt 
u niet in de matras weg. Het draagvermogen van deze 
matras is werkelijk uitstekend. Zeker als u last heeft van 
drukpunt-pijn in schouder of heupen, of bij reumatische 
klachten, dan kan deze matras een fantastische oploss-
ing voor u zijn. TEST HEM ZELF !

Onze “tripel visco excellent” is een comfortabel matras. 
Deze matras heeft een 6 cm dikke toplaag van het zeer 
populaire, drukverlagende, visco schuim (traagschuim). 
Het draagvermogen van deze matras is uitstekend. 
Zeker als u last heeft van drukpunt-pijn in schouder 
of heupen, of bij reumatische klachten, dan kan deze 
matras een oplossing voor u zijn. Houd u wel rekening 
met meer warmteontwikkeling als met een volledig 
koudschuim matras. Dit is met name merkbaar bij een 
hogere omgevingstemperatuur.

Twenteland matras BASIC

Onze “Basic” matras is een stevige matras. Toch voelt 
hij voor de meeste mensen niet hard aan. Dit komt 
doordat de matras voorzien is van een ingebouwde 
7-zone toplaag van 6 cm dik ! 

14 cm

7-zone

Koud
schuim

Lange 
levens-

duur

130 kg
p.p.

Matras dikte ca 14 cm, 
opgebouwd in 2 verschillende lagen.

Drukpunt verlagend en extra comfort 
door 7-zone indeling.

Volledig koudschuim matras, 
in 2 verschillende lagen koudschuim

Lange levensduur door 
hoge kwaliteit van gebruikte materialen

Belastbaarheid tot 130 kg per persoon.

Twenteland matras
‘‘TRIPEL EXCELLENT SOFT’’

Twenteland matras
‘‘TRIPEL VISCO EXCELLENT’’

Zeer goed ventilerend door: 
 Het gebruik van HR-koudschuim, dat een open  
 celstructuur heeft.
 Ronde tunnels, met een open bovenzijde, 
 in de breedte van de matras. 
 Zeer goed ventilerende matras-hoes met 50%  
 meer luchtdoorlatendheid.

18 cm

7-zone

Koud
schuim

120 kg
p.p.

Druk
punt

Matras dikte ca 18 cm, 
opgebouwd in 3 verschillende lagen

Extra comfort door demping van 
tussenlaag en 7-zone indeling

Volledig koudschuim matras, 
in 3 verschillende lagen koudschuim

Belastbaarheid tot 120 kg per persoon.

Comfortabel slapen en klachtenoplosser 
bij de meeste drukpunt klachten.

18 cm Matras dikte ca 18 cm, 
opgebouwd in 3 verschillende lagen

Koud/
Visco

Extra comfort door demping van 
tussenlaag en visco schuim toplaag

Matras in twee lagen koudschuim en 
een toplaag van 6 cm dik visco schuim

Druk
punt

Comfortabel slapen en klachtenoplosser 
bij de meeste drukpunt klachten.

schuim

Zeer goed ventilerende matras-hoes   
met 50% meer luchtdoorlatendheid

Zeer goed ventilerend door: 
 Het gebruik van HR-koudschuim, dat een open  
 celstructuur heeft.
 Ronde tunnels, met een open bovenzijde, 
 in de breedte van de matras.  
 Zeer goed ventilerende matras-hoes met 50%  
 meer luchtdoorlatendheid.

Extra
comfort


