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Bedankt dat u heeft gekozen voor heerlijk comfortabel slapen met uw nieuwe Felman® matras. 

Felman® werkt met de nieuwste innovatie in slaapcomfort: de veelvuldig onderscheiden hoes van 

organische bio katoen is antibacterieel en hypoallergeen en biedt extra natuurlijke luxe en een 

ongekende temperatuurregulatie. In de slimme opbouw van het matras komt de kunst van comfort 

tot uiting. Door gebruik te maken van de nieuwste innovatieve materialen krijgt u het best mogelijke 

comfort middels 7 zones met verschillende ondersteuningsniveaus. 

Dat is nog eens heerlijk aangenaam slapen. 

Uw Felman®matras is ontworpen door onze experts in comfort. Wij hebben duizenden uren besteed 

aan het perfectioneren van het matras en honderden nachten getest of het matras aan onze eisen 

voldeed. Maar de echte test is het daadwerkelijk slapen geweest op een Felman® matras. In een 

onafhankelijk onderzoek gaven 8 op de 10 mensen aan dat ze liever op een Felman® matras liggen 

dan op het matras dat ze nu thuis hebben.

We weten allemaal dat als u de juiste lichaamstemperatuur hebt, u sneller in slaap valt en een betere 

nachtrust krijgt. De meeste matrashoezen houden lichaamswarmte vast en dan begint het lichaam 

te zweten om af te koelen waardoor het lastiger is om in slaap te vallen of te blijven. We hebben 

samen met de veelvuldig onderscheiden hoes van organische bio katoen, de nieuwste generatie 

foams gebruikt in combinatie met 7 zone pocketveren een luxe matras gecreëerd - het matras van de 

volgende generatie slaapinnovatie. 

Dit matras zorgt ervoor dat u het nooit meer te warm of te koud heeft. U ervaart altijd de perfecte 

temperatuur geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeur. Door de luxe 5 laagse opbouw met 7 

comfortzones, bepaalt u uw eigen comfort en temperatuur, simpelweg door het matras te draaien. 

U kunt kiezen uit een medium comfort of een steviger comfort. De stevige zijde is een cooling 

koudschuim en de zachtere, thermo kant is memory foam. De stevige comfort zijde zorgt voor een 

verkoelend effect en is bedoeld voor mensen die van een stevig comfort houden. Daarnaast zorgt de 

medium comfort zijde voor een heerlijke omarming van je lichaam met comfortabele temperatuur. 

Uiteraard zorgt ook deze zijde voor de juiste lichaamsondersteuning. 

De hoes van het matras bestaat uit organisch bio katoen, gemaakt van 30% katoen en 70% polyester, 

zodat u op een natuurlijke manier comfortabel koel blijft en sneller in slaap valt. De 5 laagse opbouw 

met 7 comfortzones zorgen voor de juiste ondersteuning en biedt onmiddellijke ergonomische 

drukverlichting voor uw hele lichaam. Daarnaast zijn alle materialen antiallergisch en antibacterieel 

behandeld, en is het matras geschikt voor de meest gevoelige huid.
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Voor de eerste van vele nachten op uw nieuwe matras…

We hebben uw matras slim verpakt zodat deze altijd hygiënisch blijft en gemakkelijk kan worden 

vervoerd. 

Volg deze 4 eenvoudige stappen om uw matras klaar te maken voor uw 
eerste nacht.

Openen
Breng uw matras naar 
de kamer waar u deze 
gaat gebruiken en snijd 
de buitenverpakking 
voorzichtig open.

Vormen
Na opening begint het 
matras vorm aan te 
nemen, de hoes kan 
enigszins gerimpeld zijn 
wat normaal is bij een 
vacuümverpakking. Wees 
ervan verzekerd dat 
dit binnen enkele uren 
verdwijnt.

Ademen
Uw matras neemt zijn 
oorspronkelijke vorm in 
ca. 15 minuten aan, maar 
laat deze nog minstens 
12 uur ademen zodat 
alle foamlagen volledig 
zijn hersteld van de 
luchtdichte verpakking.

Genieten
Dat is alles, uw Felman® 
matras is klaar voor 
gebruik.

U kunt een schuim geur 
opmerken, wat volkomen 
normaal is en binnen 
de komende 4-6 weken 
verdwijnt.
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Het ideale pocketvering matras voor optimaal persoonlijk comfort
Ervaar de sensatie van een koele en comfortabele nachtrust op het Felman® 2Face Pocket Matras. De 

7 comfortzones zorgen ervoor dat het matras zich perfect aanpast aan uw lichaam en zo de ideale 

ondersteuning en ligcomfort biedt. Dankzij de 2 beslaapbare zijden met een verschillend comfort 

bepaalt u nu zelf hoe u wilt slapen simpelweg door het matras te draaien. Geheel afgestemd op uw 

persoonlijke voorkeur.  Kies voor de cooling (firm) of thermo (soft) kant. Het 2Face Pocket Matras is 

hypoallergeen en antiallergisch en geschikt voor iedereen en elk type slaper. 

Graag blow up in kleur toevoegen!

1. Zijdezacht en luxueuze hoes (ca. 1 cm) - de hoes voelt enorm zacht en luxueus aan en is een 

weldaad voor uw huid. Bij uitstek geschikt voor mensen met een allergie voor huisstofmijt, het 

is namelijk anti-allergisch. Door de samenstelling van de fijnste anti-allergische bio organische 

katoen.

2. Stevige Cooling Comfort kant (3 cm) - deze laag is gemaakt van koudschuim en vormt zich 

het best naar het lichaam. Het matras voelt niet te warm aan en biedt goede vochtregulerende 

en ventilerende eigenschappen. Speciaal samengesteld voor mensen die van een stevig comfort 

houden. 

3. Pocketvering (13 cm) Het grote voordeel van een pocketvering matras is dat de ondersteuning 

van het lichaam het beste kan worden geregeld door de 7 speciale zones afgestemd op elk 

specifieke deel van je lichaam voor een extra prettig ligcomfort. Een stabiele, duurzame en 

stevige ondersteuning als basis voor een heerlijke nachtrust

Stijlvol - voorzien van twee ritsen. Past in iedere slaapkamer. De hoes is ook zeer makkelijk te wassen 

op 30°C graden voor extra hygiëne. 

Het matras is belastbaar tot 120 kg per persoon en is ca. 21 cm hoog. Kuilvorming komt van alle 

matrastypen bij koudschuim in combinatie met pocketvering het minst voor.

4. Zachte Thermo Comfort kant (3 
cm) Door dit bijzondere memory foam  

ontstaat een ultieme omarming van het 

lichaam voor een maximale ontspanning. 

Door de combinatie van lichaamswarmte en 

gewicht wordt deze thermo memory foam 

zacht en past het zich naar je lichaamsvorm 

aan.  De druk op de huid wordt hierdoor 

gelijkmatig verdeeld. Op deze heerlijke 

zachte en lekker aangename kant gaat u 

geweldig slapen met een altijd behaaglijke 

temperatuur.

5. Drukverdelingsvilt (ca. 1 cm) tussen de 

schuimlagen en de pocketveren; zorgt voor 

maximale drukpuntverdeling. Altijd de juiste 

ondersteuning van het lichaam gedurende de 

hele nacht. 
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Voor gebruik
Plaats uw matras direct op uw bestaande lattenbodem of box. Uw matras heeft een organische bio 

katoenen hoes die van nature ademt. Leg een hoes of lakens over het matras en hij is klaar voor 

gebruik. Het matras heeft een comfortabele instaphoogte van 21 cm, dus houd er rekening mee dat u 

een iets grotere of meer elastisch hoeslaken nodig zou kunnen hebben.

Overal te gebruiken
We hebben het matras zo ontworpen dat deze gebruikt kan worden waar u maar wilt. Op een 

(elektrische)boxspring, lattenbodem, schotelbodem en op iedere andere bodem.

Reinigen
De hoes kan worden verwijderd om op 30 graden te wassen. Wij raden u aan de hoes niet te drogen 

in de droogtrommel, noch te stomen.

Voor het behoud van de kwaliteit van het matras raden we aan om een matrasbeschermer te 

gebruiken en deze regelmatig te wassen, zodat het matras lekker fris blijft. Bij eventueel morsen, 

maakt u het matras schoon met een natte doek en droogt u hem grondig voordat u er weer op gaat 

slapen.

Opslaan
Wanneer u uw matras niet gebruikt, kunt u deze eenvoudig in een schone, droge ruimte bewaren. 
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We houden van wat we doen en hebben daar ook veel plezier in ...

 … maar zijn ook serieus over:

Vriendelijk zijn voor onze planeet
We gebruiken minder grondstoffen en de productie is milieuvriendelijk en heeft bijna geen afval. 

Wij hebben onze ecologische voetafdruk verkleind. 

Veilig zijn voor u
Wij werken alleen met gecertificeerde OEKO-Tex materialen, zodat u zeker weet dat er geen 

schadelijke stoffen in uw product zitten. Alle producten zijn veilig in gebruik. Daarnaast wordt 

alles geproduceerd door fabrikanten met een Certipur label. Dit label voldoet aan strikte 

veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Volledige service
Onze missie is dat u altijd kunt ontspannen. Dat is waarom we onze producten bij u thuis leveren. 

En als u toch niet van uw matras houdt, halen we hem zelfs op.

1 jaar garantie
Onze producten worden geproduceerd met de beste materialen en door de experts in 

slaapcomfort. U bent verzekerd van het allerbeste in slaaptechnologie voor langdurig gebruik.
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Nederlands product
Het Felman® matras is gemaakt van eersteklas materialen en geproduceerd in Nederland. 

De gebruikte materialen zijn betrouwbaar en veilig getest.
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30 dagen proef garantie

Wij vinden het belangrijk dat uw nieuwe matras u goed bevalt. 

Door de deskundige en zorgvuldige begeleiding online maakt u uw keuze voor het juiste 

slaapcomfort. Daarnaast biedt Felman® u tevens 30 dagen proefgarantie aan.

Het duurt ongeveer een maand voordat uw lichaam gewend is aan het matras en het matras 

aan uw lichaam. 

Als u binnen 30 dagen toch vindt dat het matras niet bij u past, kunt u het matras bij u thuis 

laten ophalen. U hoeft zich niet te haasten, u kunt er 30 nachten over slapen. 
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1 jaar fabrieksgarantie Felman® matras

De gebruikte materialen zijn uitvoerig getest om de duurzaamheid van het matras te garanderen, 

vandaar dat Felman® u 1 jaar fabrieksgarantie geeft op uw Felman® matras.

1. De afritsbare hoes heeft 1 jaar garantie op de kwaliteit en afwerking.

2. We garanderen dat een Felman®matras wordt vervangen of gerepareerd indien het probleem is 

gedekt door de garantie. 

3. Deze garantie omvat niet: * de normale afname van de zachtheid van het basismateriaal wat geen 

effect heeft op de ondersteunende werking van het matras, * de normale vermindering van de 

matrasdikte, marge van 5-15%,  * een normale afwijking van +/- 2% in lengte en breedte. 

4. In het geval van een klacht kan er door Felman® een inspectie plaatsvinden en wordt er gevraagd 

dat u foto’s met zichtbare gebreken aanlevert.

5. Bij het retour komen van het matras zijn de verzendkosten voor de koper, ongeacht of een defect 

door Felman® is bevestigd of niet.

6. Klachten met betrekking tot fabricagefouten (naaifouten, eventuele vlekken en andere 

onvolkomenheden), moeten binnen 30 dagen na levering aan Felman® worden gemeld.

7. De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum van het product en kan worden geclaimd door 

het originele aankoopbewijs te tonen. In het geval van reparatie of vervanging van producten 

wordt de garantie niet verlengd, maar gaat deze door vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

De garantie is niet van toepassing:
1. Wanneer het product is beschadigd als gevolg van misbruik, onzorgvuldige behandeling of fysieke 

mishandeling, zoals insnijdingen, scheuren, verbrandingen of vochtvlekken.

2. Bij problemen die zijn veroorzaakt doordat producten niet zijn onderhouden conform de was- en/

of verzorgingsinstructies.

3. Bij normale slijtage aan het product, als het product niet in hygiënische staat is of als het 

geretourneerde product niet is beschermd tegen transportschade.

4. Bij mankementen aan het product die niet voortkomen uit gebrekkig vakmanschap of gebreken in 

het materiaal.

5. Wanneer er schimmel, vuil en geuren ontstaan doordat het matras niet goed is gelucht.

6. Wanneer het product niet binnen één maand na de bezorgdatum is geopend.

7. Op transportkosten.

8. Wanneer u geen origineel aankoopbewijs kunt tonen.
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service@felman.shop

www.felman.shop


