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        POCKETVEER MATRAS - ELITE 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 449,00 

70x220 € 579,00 

80x200 € 449,00 

80x220 € 579,00 

90x200 € 449,00 

90x220 € 579,00 

140x200 € 715,00 

140x220 € 929,00 

160x200 € 819,00 

160x220 € 1069,00 

180x200 € 889,00 

180x220 € 1165,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Elite matrassen zijn voorzien van 

handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is een 5-slags pocket (300 veren m²), met een 

 7-zone interieur. 

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm koudschuim 

HR40. 

Een hogere mate van comfort wordt geboden door 

koudschuim. Koudschuim vormt het beste naar uw lichaam en 

is een schuim met hoge comfort eigenschappen. Te verkrijgen 

van 30 tot 60kg/m³. De reactieve polyetherpolyol zorgt ervoor 

dat de veerkracht merkelijk hoger is dan bij conventionele 

schuimen. De celstructuur is open en zeer gedifferentieerd, en 

zal daardoor het vocht veel beter opnemen dan een polyether 

matras. Het materiaal ademt ook veel beter. Een extra 

kenmerk van koudschuim is ook dat het brandvertragend is. 
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        POCKETVEER MATRAS - AMBIANCE 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 575,00 

70x220 € 749,00 

80x200 € 575,00 

80x220 € 749,00 

90x200 € 575,00 

90x220 € 749,00 

140x200 € 895,00 

140x220 € 1189,00 

160x200 € 999,00 

160x220 € 1325,00 

180x200 € 1125,00 

180x220 € 1429,00 
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GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Ambiance matrassen zijn voorzien 

van handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is een 5-slags pocket (300 veren m²), met een 

 7-zone interieur. 

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm latex 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 
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        POCKETVEER MATRAS - REGGINA 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 575,00 

70x220 € 749,00 

80x200 € 575,00 

80x220 € 749,00 

90x200 € 575,00 

90x220 € 749,00 

140x200 € 895,00 

140x220 € 1189,00 

160x200 € 999,00 

160x220 € 1325,00 

180x200 € 1125,00 

180x220 € 1429,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Reggina matrassen zijn voorzien van 

handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is een 5-slags pocket (300 veren m²), met een 

 7-zone interieur. 

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm latex 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 
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        POCKETVEER MATRAS - MERANO 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 575,00 

70x220 € 749,00 

80x200 € 575,00 

80x220 € 749,00 

90x200 € 575,00 

90x220 € 749,00 

140x200 € 895,00 

140x220 € 1189,00 

160x200 € 999,00 

160x220 € 1325,00 

180x200 € 1125,00 

180x220 € 1429,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Merano matrassen zijn voorzien van 

handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is een 5-slags pocket (300 veren m²), met een 

 7-zone interieur. 

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 
veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 
Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 
onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 
uitgeoefend. 
De matras is afgedekt aan beide zijden met 4 cm 
originele en gepatenteerde gelfoam densiteit 65. 
Gelfoam is een schuimsoort die reageert op lichaamsdruk, 
het schuim wordt extra soepel en er wordt een minimale 
tegendruk op het lichaam ervaren. Het grote voordeel van 
dit schuim is dat het optimaal ventileert. Het schuim houdt 
geen warmte vast maar is wel drukverlagend. Gelfoam 
heeft een open cellenstructuur waardoor lichaamswarmte 
en lichaamsvocht zeer goed wordt afgevoerd. 
Dit matras is uitgevoerd in een 1 naald gestepte mooie 
Tencel dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting aan vier 
zijden. De hoes is doorgestikt met 300 gram dioleen wat 
het anti-allergisch maakt. 
De matras is geschikt voor alle ventilerende vaste en 
verstelbare matrasdragers. Alle matrassen zijn voorzien 
van handgrepen. 
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        MICRO POCKETVEER MATRAS - MAESTRO 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 689,00 

70x220 € 889,00 

80x200 € 689,00 

80x220 € 889,00 

90x200 € 689,00 

90x220 € 889,00 

140x200 € 1079,00 

140x220 € 1429,00 

160x200 € 1205,00 

160x220 € 1599,00 

180x200 € 1335,00 

180x220 € 1749,00 
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GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Maestro matrassen zijn voorzien 

van handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is voorzien van een exclusieve 7-zone, 7-slags 

micro pocketveer interieur. Het matras bevat 1000 veren in 

een 90x200cm uitvoering.  

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm koudschuim 

HR50. 

Een hogere mate van comfort wordt geboden door 

koudschuim. Koudschuim vormt het beste naar uw lichaam en 

is een schuim met hoge comfort eigenschappen. Te verkrijgen 

van 30 tot 60kg/m³. De reactieve polyetherpolyol zorgt ervoor 

dat de veerkracht merkelijk hoger is dan bij conventionele 

schuimen. De celstructuur is open en zeer gedifferentieerd, en 

zal daardoor het vocht veel beter opnemen dan een polyether 

matras. Het materiaal ademt ook veel beter. Een extra 

kenmerk van koudschuim is ook dat het brandvertragend is. 
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        MICRO POCKETVEER MATRAS - NAPOLI 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 865,00 

70x220 € 1109,00 

80x200 € 865,00 

80x220 € 1109,00 

90x200 € 865,00 

90x220 € 1109,00 

140x200 € 1215,00 

140x220 € 1619,00 

160x200 € 1385,00 

160x220 € 1825,00 

180x200 € 1539,00 

180x220 € 2059,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Napoli matrassen zijn voorzien van 

handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is voorzien van een exclusieve 7-zone, 7-slags 

micro pocketveer interieur. Het matras bevat 1000 veren in 

een 90x200cm uitvoering.  

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm latex. 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 
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        MICRO POCKETVEER MATRAS - GRANDEUR 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 865,00 

70x220 € 1109,00 

80x200 € 865,00 

80x220 € 1109,00 

90x200 € 865,00 

90x220 € 1109,00 

140x200 € 1215,00 

140x220 € 1619,00 

160x200 € 1385,00 

160x220 € 1825,00 

180x200 € 1539,00 

180x220 € 2059,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Grandeur matrassen zijn voorzien 

van handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is voorzien van een exclusieve 7-zone, 7-slags 

micro pocketveer interieur. Het matras bevat 1000 veren in 

een 90x200cm uitvoering.  

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm latex. 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 
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        MICRO POCKETVEER MATRAS - VERESA 

 
Breedte x 

Lengte  cm 24cm 

70x200 € 865,00 

70x220 € 1109,00 

80x200 € 865,00 

80x220 € 1109,00 

90x200 € 865,00 

90x220 € 1109,00 

140x200 € 1215,00 

140x220 € 1619,00 

160x200 € 1385,00 

160x220 € 1825,00 

180x200 € 1539,00 

180x220 € 2059,00 
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GOLD LINE MATRASSEN 

De matrassen worden uitgevoerd in een 

1naald gestepte mooie Tencel 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorstikt met 300gram 

dioleen wat het anti – allergisch maakt. 

Alle Veresa matrassen zijn voorzien van 

handgrepen. 

Het matras is geschikt voor vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

soepel tot 80kg 

stevig tot 120kg 

Deze matras is voorzien van een exclusieve 7-zone, 7-slags 

micro pocketveer interieur. Het matras bevat 1000 veren in 

een 90x200cm uitvoering.  

Een pocketveer matras is een matras gevuld met stalen 

veertjes die afzonderlijk zijn ingepakt in zakjes (pockets). 

Het zakje om de veer zorgt ervoor dat ieder veertje zich 

onafhankelijk kan aanpassen aan de druk die erop wordt 

uitgeoefend. 

Het matras is afgedekt aan beide zijden met 4cm latex. 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 
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        KOUDSCHUIM MATRAS - CAPRI 

 
Breedte x 

Lengte  cm 20cm 

70x200 € 459,00 

70x220 € 599,00 

80x200 € 459,00 

80x220 € 599,00 

90x200 € 459,00 

90x220 € 599,00 

140x200 € 749,00 

140x220 € 969,00 

160x200 € 815,00 

160x220 € 1059,00 

180x200 € 889,00 

180x220 € 1175,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

 

Gewichtsklasse  

zeer stevig voor personen van  

100kg – 250kg 

Dit matras is speciaal geconfectioneerd voor zwaardere 

personen. 

Het matras bestaat uit een kern van 18cm gepatenteerd 

koudschuim. 

Dit schuim werd op een speciale manier geschuimd waardoor 

het uitermate geschikt is voor zwaardere personen. 

Het matras is uitgevoerd in een mooie witte Tencel 

dubbeldoek hoes met 4 handgrepen en aan beide zijden is hij 

doorstikt met 250 gram dioleen wat het anti – allergisch 

maakt. 

Het matras is geschikt voor vaste en verstelbare 

matrasdragers 

 



 

2
SL

EE
P

  G
O

LD
  L

IN
E 

 M
A

TR
A

SS
EN

 E
N

 T
O

P
P

ER
S 

10 

 
GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        POCKETVEER – CONTURA DE LUXES 

 
Breedte x 

Lengte  cm 20cm 

70x200 € 485,00 

70x220 € 639,00 

80x200 € 485,00 

80x220 € 639,00 

90x200 € 485,00 

90x220 € 639,00 

140x200 € 785,00 

140x220 € 999,00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

De matras is uitgevoerd in een mooie 

dubbeldoek stretch hoes met ritssluiting 

aan 4 zijden.  

De hoes is doorgestikt met 200gram 

dioleen wat het anti - allergisch maakt. 

 

Alle Contura de luxes matrassen zijn 

voorzien van handgrepen. 

Het matras is geschikt voor alle vaste en 

verstelbare matrasdragers. 

Gewichtsklasse  

zeer stevig voor personen van  

100kg – 200kg 

Dit is de eerste pocketveermatras voor 200kg zware 

personen. 

Dit matras is voorzien van een gepatenteerde 5-slags pocket 

(300 veren m²), met een 5-zone interieur.  

Bij een pocketveren matras zitten de veren stuk voor stuk in 

losse zakjes, die alleen in het midden met elkaar verlijmd zijn. 

Hierdoor kunnen deze tonvormige veren onafhankelijk van 

elkaar bewegen. Zo kan elke pocketveer zich individueel en 

optimaal aanpassen aan het lichaam.  

Je kan dus stellen, hoe meer veren per m², hoe beter de 

ondersteuning. 

In een pocketveer matras wordt transpiratievocht efficiënt en 

snel afgevoerd. De matras blijft lekker koel in de zomer door 

een goede luchtcirculatie. 

Het matras is aan beide zijeden met een 3cm 

gepatenteerd koudschuim afgedekt. Dit schuim is op 

een bepaalde manier geschuimd waardoor het uitermate 

geschikt is voor zware personen tot wel 200kg. Er zal 

geen kuilvorming plaatsvinden.  
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GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        LATEX MATRAS - QUARTZ 

 
Breedte x 

Lengte  cm 17cm 

70x200 € 455,00 

70x220 € 589,00 

80x200 € 455,00 

80x220 € 589,00 

90x200 € 455,00 

90x220 € 589,00 

140x200 € 669,00 

140x220 € 869,00 

160x200 € 755,00 

160x220 € 979,00 

180x200 € 855,00 

180x220 € 1099,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

 

Gewichtsklasse tot 100kg. 

De Quartz matras is van 100% Pinfoam Natuur Latex gemaakt 

en voorzien van een 3-zone geperforeerde latexkern met een 

verstevigde middenzone. 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 

Deze geborderde matras is voorzien van een dubbeldoek hoes 

die is doorstikt met 300gram anti – allergisch dioleen, dit 

geeft een zeer fraaie uitstraling aan dit matras. 

Verder is deze matras ook voorzien van handgrepen, en 

geschikt voor alle vlakke en verstelbare matrasdragers. 



 

2
SL

EE
P

  G
O

LD
  L

IN
E 

 M
A

TR
A

SS
EN

 E
N

 T
O

P
P

ER
S 

12 

 
GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        LATEX MATRAS - KRISTAL 

 
Breedte x 

Lengte  cm 20cm 

70x200 € 679,00 

70x220 € 885,00 

80x200 € 679,00 

80x220 € 885,00 

90x200 € 679,00 

90x220 € 885,00 

140x200 € 999,00 

140x220 € 1295,00 

160x200 € 1099,00 

160x220 € 1425,00 

180x200 € 1255,00 

180x220 € 1625,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

 

Gewichtsklasse tot 120kg. 

De Kristal matras is van 100% Pinfoam Natuur Latex gemaakt 

en voorzien van een 5-zone geperforeerde latexkern met 

verticale en aan de zijkant gelegen ventilatiekanalen. 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 

Deze 1naald gestepte geborderde matras is voorzien van een 

dubbeldoek hoes die is doorstikt met 400gram anti – 

allergisch dioleen, dit geeft een zeer fraaie uitstraling aan dit 

matras. 

Verder is deze matras ook voorzien van handgrepen, en 

geschikt voor alle vlakke en verstelbare matrasdragers. 
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GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        BODYTOPPER  –  HR40   LUXURY 

 
Breedte x 

Lengte  cm 12cm Met split 

70x200 € 209,00 n.v.t. 

70x220 € 269,00 n.v.t. 

80x200 € 209,00 n.v.t. 

80x220 € 269,00 n.v.t. 

90x200 € 209,00 n.v.t. 

90x220 € 269,00 n.v.t. 

140x200 € 305,00 € 355,00 

140x220 € 395,00 € 445,00 

160x200 € 349,00 € 399,00 

160x220 € 455,00 € 505,00 

180x200 € 405,00 € 455,00 

180x220 € 525,00 € 575,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

Gold line bodytoppers hebben een totale 

hoogte van 12 cm. 

Bodytoppers met split worden 

speciaal geconfectioneerd voor 

elektrisch verstelbare bedden. 

Levering is steeds bij de prijs 

inbegrepen. 

Deze bodytoppers worden uitgevoerd met een kern van 6cm 

koudschuim HR40. 

Een hogere mate van comfort wordt geboden door 

koudschuim. Koudschuim vormt het beste naar uw lichaam en 

is een schuim met hoge comfort eigenschappen. Te verkrijgen 

van 30 tot 60kg/m³. De reactieve polyetherpolyol zorgt ervoor 

dat de veerkracht merkelijk hoger is dan bij conventionele 

schuimen. De celstructuur is open en zeer gedifferentieerd, en 

zal daardoor het vocht veel beter opnemen dan een polyether 

matras. Het materiaal ademt ook veel beter. Een extra 

kenmerk van koudschuim is ook dat het brandvertragend is. 

Speciaal aan deze gold line bodytoppers is dat ze geleverd 

worden in een Tencel tijk. 

Tencel bestaat uit natuurlijke houtvezels, is anti bacterieel en 

anti huisstofmijt. Zacht als zijde, sterk, koel, ademend, 

warmte regulerend, milieuvriendelijk en afbreekbaar. 
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GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        BODYTOPPER  –  NASA   LUXURY 

 
Breedte x 

Lengte  cm 12cm Met split 

70x200 € 249,00 n.v.t. 

70x220 € 319,00 n.v.t. 

80x200 € 249,00 n.v.t. 

80x220 € 319,00 n.v.t. 

90x200 € 249,00 n.v.t. 

90x220 € 319,00 n.v.t. 

140x200 € 389,00 € 439,00 

140x220 € 505,00 € 555,00 

160x200 € 439,00 € 489,00 

160x220 € 569,00 € 619,00 

180x200 € 495,00 € 545,00 

180x220 € 635,00 € 685,00 

 

 

 

 

 

 

WWW.2SLEEP.BE 

GOLD LINE MATRASSEN 

Gold line bodytoppers hebben een totale 

hoogte van 12 cm. 

Bodytoppers met split worden 

speciaal geconfectioneerd voor 

elektrisch verstelbare bedden. 

Levering is steeds bij de prijs 

inbegrepen. 

Deze bodytoppers worden uitgevoerd met een kern van 6cm 

traagschuim. 

Nasafoam of slow – motion foam zijn de namen die men voor 

traagschuim gebruikt. Deze bodytoppers zijn bedoeld voor 

mensen met rug- of spierklachten, zijn drukverlagend dus 

optimaal voor mensen met gewrichtspijnen. Deze 

schuimsoort reageert op lichaamswarmte en wordt extra 

soepel. Er wordt een minimale tegendruk op het lichaam 

ervaren. Het schuim reageert ook op de 

omgevingstemperatuur. Traagschuim heeft een dichte 

cellenstructuur, waardoor lichaamswarmte en lichaamsvocht 

redelijk worden afgevoerd. Het voordeel is dat men minder 

draait tijdens de slaap. 

Speciaal aan deze gold line bodytoppers is dat ze geleverd 

worden in een Tencel tijk. 

Tencel bestaat uit natuurlijke houtvezels, is anti bacterieel en 

anti huisstofmijt. Zacht als zijde, sterk, koel, ademend, 

warmte regulerend, milieuvriendelijk en afbreekbaar. 
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GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        BODYTOPPER  –  GELFOAM   LUXURY 

 
Breedte x 

Lengte  cm 12cm Met split 

70x200 € 275,00 n.v.t. 

70x220 € 349,00 n.v.t. 

80x200 € 275,00 n.v.t. 

80x220 € 349,00 n.v.t. 

90x200 € 275,00 n.v.t. 

90x220 € 349,00 n.v.t. 

140x200 € 455,00 € 505,00 

140x220 € 589,00 € 639,00 

160x200 € 525,00 € 575,00 

160x220 € 679,00 € 729,00 

180x200 € 599,00 € 649,00 

180x220 € 779,00 € 829,00 
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GOLD LINE MATRASSEN 

Gold line bodytoppers hebben een totale 

hoogte van 12 cm. 

Bodytoppers met split worden 

speciaal geconfectioneerd voor 

elektrisch verstelbare bedden. 

Levering is steeds bij de prijs 

inbegrepen. 

Deze bodytoppers worden uitgevoerd met een kern van 6cm 

originele en gepatenteerde gelfoam densiteit 65.. 

Gelfoam is een schuimsoort dat reageert op lichaamsdruk, het 

schuim wordt soepel, en er wordt een minimale tegendruk op 

het lichaam ervaren. Het grote voordeel van dit schuim is dat 

het optimaal ventileert. Het schuim houdt geen warmte vast, 

maar is wel drukverlagend. Gelfoam heeft een open – 

celstructuur waardoor lichaamswarmte en lichaamsvocht zeer 

goed worden afgevoerd. 

Speciaal aan deze gold line bodytoppers is dat ze geleverd 

worden in een Tencel tijk. 

Tencel bestaat uit natuurlijke houtvezels, is anti bacterieel en 

anti huisstofmijt. Zacht als zijde, sterk, koel, ademend, 

warmte regulerend, milieuvriendelijk en afbreekbaar. 
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GOLD LINE 

 

 

 

 

 

 

 

        BODYTOPPER  –  LATEX   LUXURY 

 
Breedte x 

Lengte  cm 12cm Met split 

70x200 € 295,00 n.v.t. 

70x220 € 379,00 n.v.t. 

80x200 € 295,00 n.v.t. 

80x220 € 379,00 n.v.t. 

90x200 € 295,00 n.v.t. 

90x220 € 379,00 n.v.t. 

140x200 € 499,00 € 549,00 

140x220 € 649,00 € 699,00 

160x200 € 565,00 € 619,00 

160x220 € 735,00 € 785,00 

180x200 € 625,00 € 675,00 

180x220 € 815,00 € 865,00 
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GOLD LINE MATRASSEN 

Gold line bodytoppers hebben een totale 

hoogte van 12 cm. 

Bodytoppers met split worden 

speciaal geconfectioneerd voor 

elektrisch verstelbare bedden. 

Levering is steeds bij de prijs 

inbegrepen. 

Deze bodytoppers worden uitgevoerd met een kern van 6cm 

latex.. 

Latex is een natuurproduct en komt van de latexboom, latex 

wordt gebakken. Door een latexmatras worden alle 

lichaamsdelen goed ondersteund, het latex past zich aan de 

vormen van het lichaam aan. Er wordt een minimale 

tegendruk op het lichaam ervaren. Door de open – 

celstructuur van latex, de ventilatiekanalen en de 

oppervlakteprofilering is een constante luchtcirculatie 

gewaarborgd. Er ontstaat door de beweging van de beslaper 

een gelijktijdig pomp- en zuigeffect dat voor een constante 

luchtwisseling zorgt. 

Speciaal aan deze gold line bodytoppers is dat ze geleverd 

worden in een Tencel tijk. 

Tencel bestaat uit natuurlijke houtvezels, is anti bacterieel en 

anti huisstofmijt. Zacht als zijde, sterk, koel, ademend, 

warmte regulerend, milieuvriendelijk en afbreekbaar. 


