
Matrassen & Bedbodems
Jouw ideale slaapcomfort



Lekker geslapen?

Lekker slapen begint bij de basis: je matras.  

Een matras kiezen kan best lastig zijn. Welk matras 

het beste bij jou past, is afhankelijk van een aantal 

factoren. Slaap je op je zij? Ben je een draaikont?  

Heb je het snel warm? Of juist snel koud? 

Bij totaalBED hebben we matrassen voor iedereen. Onze slaapadviseurs 

helpen graag bij het vinden van jouw ideale matras, zodat je heerlijk slaapt. 

Hoe lekkerder je slaapt, hoe fitter je de volgende ochtend wakker wordt. 

Proefliggen? Je bent van harte welkom in één van onze winkels.  

Het mooiste is: je mag je matras 90 dagen uitproberen. We vinden het 

namelijk belangrijk dat een matras écht bij je past. Bevalt ’ie toch niet?  

Dan kun je een andere uitkiezen.

Slaap lekker!
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Wilna

Slaapadviseur



Je slaapt ongeveer  

een derde van je leven.  

Dat is nogal wat!  

Bijna alle matrassen 

hebben daarom  

7 comfortzones voor 

optimale ondersteuning. 

Op basis van je gewicht, 

slaaphouding en 

voorkeuren heb je een 

ruime keuze aan vullingen 

voor ultiem comfort.

Lichaams-
ondersteuning

Op een goed matras kun 

je zo’n 10 jaar slapen. 

Daar kun je dus even 

mee vooruit! Om zo lang 

mogelijk van je matras te 

kunnen genieten, raden 

we aan om hem iedere 

maand om te draaien en/

of te keren. Zo slaap je 

ook over een paar jaar 

nog even lekker als de 

eerste nacht.

Levensduur

Wist je dat je ’s nachts 

zo’n 350 cc vocht 

verliest? Het is daarom 

belangrijk dat je matras 

voldoende ventileert. 

Onze matrassen 

zijn gemaakt van 

hoogwaardige en 

duurzame materialen die 

zorgen voor een goede 

vochtafvoer en een 

aangename temperatuur.

Ventilatie

1 2 3

Waar let je op bij het kiezen 
van een matras? 

Deze 3 aandachtspunten uit de matrassentest helpen je op weg. 

Zo weet je zeker dat je slaapt als een roos.
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Opbouw van  
een matras

Pocketveren

Een pocketveer is een veer die apart 

verpakt is in een zakje. Iedere veer staat 

dus ‘los’ en beweegt onafhankelijk.  

Hoe meer pocketveren per m2, hoe 

beter de ondersteuning. totaalBED biedt 

pocketveermatrassen van 270 tot 510 

veren per m2.

Toplaag matras

Boven op de kern van het matras komt 

vaak nog een toplaag. Deze toplaag 

sluit aan op jouw wensen en zorgt voor 

comfort, gewichtsverdeling en het 

absorberen van lichaamsvocht.

Hardheid matras

Bij bijna elk matras kun je zelf de hardheid 

kiezen. Je kunt kiezen voor standaard 

of stevig, afhankelijk van je gewicht en 

persoonlijke voorkeur.

Dikte matras

De dikte van het matras wordt aangegeven 

in cm. Over het algemeen kun je stellen: 

hoe dikker het matras, hoe meer 

ondersteuning.

7 zones

De kern van het matras is opgedeeld in 

7 comfortzones, waarbij delen van het 

matras extra ondersteuning bieden.  

Bij de schouders en heupen is het matras 

juist soepeler. Bijna al onze matrassen zijn 

voorzien van 7 comfortzones.

Pocketveermatras

Schuimmatrassen

Pocketveer
• goede lichaamsondersteuning

• uitstekende ventilatie

• toplaag en comfortzones bepalen  

 het complete comfort

Latex
• soepel en zacht

• houdt warm, maar ventileert  

 net zo goed

• biedt goede ondersteuning

Nasa traagschuim
• volgt bewegingen van je lichaam

• biedt drukverlagende    

 ondersteuning

• ideaal bij gevoelige gewrichten  

 en spieren

Koudschuim
• veerkrachtig

• geeft ieder gewicht stevigheid

• anti allergisch en ventileert   

 uitstekend
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Safira

Een 21 centimeter dik pocketveermatras met  

270 pocketveren per m2. De 7 comfortzones geven 

optimale ondersteuning aan je schouders en heupen.  

De toplaag van 3 centimeter polyether SG-25 biedt extra 

ligcomfort, zodat je heerlijk wegdroomt.

Pocketveermatras Safira is verkrijgbaar in verschillende 

maten met een standaard hardheid. De tijk is afritsbaar en 

wasbaar.

Betaalbaar en comfortabel 

slapen doe je op Safira 

standaard dikte matras
aantal
pocketveren

21 
cm

he hardheid 
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Alpina

Met 510 pocketveren per m2 en 7 comfortzones biedt 

Alpina optimaal slaapcomfort. De tijk is gevuld met  

400 gr/m2 climawatt voor maximale ventilatie. Het 25 

centimeter dikke matras heeft een unieke verwisselbare 

toplaag van 5 cm latex, gel of koudschuim HR–50.  

De keuze is aan jou.

Pocketveermatras Alpina is verkrijgbaar in verschillende 

maten en in de varianten standaard of stevig. De tijk is 

afritsbaar en wasbaar.

Een pocketveermatras dat je 

naar eigen smaak kunt 

samenstellen

dikte matras

Uniek
matras

Je hoeft enkel de Alpina toplaag te 

draaien, dus niet het hele matras.

25 
cm

standaard 
of stevig

aantal
pocketveren

hardheid 
matras
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Stel je ideale  
Alpina matras samen

Met Alpina haal je het maximale uit je slaap. Kies je eigen ligcomfort: 

ga voor extra luxe of stevigheid en stel Alpina helemaal naar wens 

samen. Uniek is de verwisselbare topper die je kunt variëren aan  

de hand van het seizoen of je voorkeur. 

Daarmee is Alpina het meest comfortabele matras.

Kies je 
toplaag:

Afritsbare tijk

Kies je toplaag

Latex
Met een toplaag van latex voelt je 

matras soepel en comfortabel aan. 

Heb je het snel koud?  

Latex houdt je lekker warm.

Gel
Gel werkt verkoelend, drukverlagend 

en bevordert je bloedcirculatie. 

Deze toplaag biedt je extra comfort 

en ondersteuning als je last hebt van 

gevoelige spieren en gewrichten.

Koudschuim 
Lig je graag iets steviger? 

Kies dan voor een toplaag van 

koudschuim HR-50. Het ventileert 

bovendien goed en is dus ideaal 

voor wie veel transpireert.

Gel
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Het 24 centimeter dikke pocketveermatras is, door de

400 pocketveren per m2, en de toplaag van

3 centimeter koudschuim HR-40, extra comfortabel en 

verfrissend. Je hele lichaam wordt goed ondersteund door 

de 7 comfortzones. Bovendien is het matras anti-allergisch 

en eenvoudig te keren met de handvatten.

Pocketveermatras Dahlia is verkrijgbaar in verschillende 

maten en in de varianten standaard of stevig. De tijk is 

afritsbaar en wasbaar.

Luchtig en comfortabel slapen, 

daar staat Dahlia voor

standaard 
of stevig

dikte matras
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Dahlia

24 
cm

aantal
pocketveren

hardheid 
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Plena

De kern van koudschuim HR-50 geeft je hele lichaam steun 

en volgt je bewegingen. De 7 comfortzones geven 

bovendien een precieze ondersteuning en ontlasten je 

schouders en heupen. Het matras is vanwege zijn 

flexibiliteit een uitstekende keuze voor zowel vaste als 

verstelbare bedbodems.

Koudschuimmatras Plena is verkrijgbaar in verschillende 

maten en in de varianten standaard of stevig. De tijk is 

afritsbaar en wasbaar.

Plena vormt zich perfect naar de 

contouren van je lichaam

dikte matras24 
cm

standaard 
of stevig

koudschuimHR-50hardheid 
matras
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Latex is elastisch, werkt drukverlagend en is daardoor een 

uitstekende keuze bij gevoelige spieren of gewrichten. In 

combinatie met 7 comfortzones geeft dit 21 centimeter 

dikke matras een optimale ondersteuning aan je schouders 

en heupen. Bovendien is Carina anti-allergisch met een 

goede vochtregulatie.

Latexmatras Carina is verkrijgbaar in verschillende maten 

en in de varianten standaard of stevig. De tijk is afritsbaar 

en wasbaar.

Latex matras Carina helpt 

je ontspannen

dikte matras21 
cm

standaard 
of stevig

latex100%

L
A

T
E

X Carina

hardheid 
matras
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Een basis van 510 pocketveren per m2 met daarop een toplaag 

van 8 centimeter traagschuim, die zich perfect vormt naar je 

lichaamscontouren. De onderlaag bestaat uit 4 centimeter 

comfortschuim. Daarnaast bieden de 7 comfortzones optimale 

ondersteuning en comfort.  

Traagschuimmatras Nightline® is verkrijgbaar in 

verschillende maten en in de varianten standaard of 

stevig. De tijk is afritsbaar en wasbaar.

Dit 25 cm traagschuimmatras  

heeft een unieke vulling

dikte matras

Traagschuim vormt zich 

volledig naar je lichaam 

en houdt je warm

25 
cm

standaard 
of stevig

traagschuim  
+ pocketveren
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Nightline®

hardheid 
matras
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Medi 3000 vlak  
• 42 kantelbare, multi-gelaagde beuken latten

• 5 comfortzones voor een unieke ondersteuning

Medi 3000 handverstelbaar  
• 42 kantelbare, multi-gelaagde beuken latten

• 5 comfortzones 

• hoofd- en voeteneinde is handverstelbaar

Medi 3000 elektrisch  
• 42 kantelbare, multi-gelaagde beuken latten

• 5 comfortzones

• extra verstevigd middengedeelte

• hoofd- en voeteneinde is draadloos verstelbaar

Medi 1000 vlak  
• 28 kantelbare, multi-gelaagde beuken latten

• 3 comfortzones voor optimale ondersteuning   

 van je lichaam

Medi 5000 vlak  
• 33 kantelbare, multi-gelaagde beuken latten

• 5 comfortzones

• 40 schotels in de schouder comfortzone die   

 meebewegen met draaibewegingen

Medi 5000 elektrisch  
• 33 kantelbare, multi-gelaagde beuken latten

• 5 comfortzones

• 40 schotels in de schouder comfortzone

• hoofd- en voeteneinde is draadloos verstelbaar

Bedbodems



Slaap lekker!

Gratis bezorging en montage

Gratis bezorging aan huis in heel Nederland 

(met uitzondering van de eilanden). We 

monteren de bedden voor je, op een plek 

die je zelf kiest. Dat betekent meteen lekker 

slapen! Vraag onze slaapadviseurs naar de 

voorwaarden.

Uitstekende kwaliteit, 

scherpe prijs

Onze producten maken we met persoonlijke 

aandacht, gecombineerd met de nieuwste 

innovaties, stoffen en designs. Vernieuwende 

producten met vertrouwde kwaliteit voor een 

scherpe prijs.

Europese productie

Bij ons ben je zeker van uitstekende Europese 

kwaliteit. Zo komen onze boxsprings uit 

Litouwen, de matrassen uit België, kussens en 

dekbedden uit Nederland. Onze bedbodems, 

ledikanten en kasten komen uit Duitsland.

Snel in huis

Je nieuwe aankopen heb je snel in je slaapkamer 

staan. Voorraadartikelen bezorgen wij binnen 3-5 

dagen. Worden de artikelen ook bij je gemonteerd, 

dan kun je deze met 2-3 weken verwachten.  

Vraag onze slaapadviseurs naar de levertijd van 

artikelen die wij speciaal voor jou bestellen.

90 nachten proefslapen

Je mag het door jou gekochte (top)matras  

90 nachten proberen. Kun je je draai niet 

vinden, dan mag je eenmalig ruilen tegen een 

(top)matras met dezelfde afmeting. We komen 

je nieuwe (top)matras thuis brengen en nemen 

het oude mee. Eventuele prijsverschillen 

verrekenen we via een tegoedbon of 

bijbetaling. Vraag onze slaapadviseurs naar  

de voorwaarden.

NACHTEN
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Tips van totaalBED
Matras vervangen
Hoe kom je erachter of je matras 

aan vervanging toe is? Kijk of je 

matras overal nog even dik is.  

Kuilen zorgen dat je minder goed 

wordt ondersteund. Is je matras 10 

jaar of ouder, dan ben je 

waarschijnlijk toe aan een nieuw 

matras. Op een nieuw matras van 

totaalBED mag je thuis 90 nachten 

proefslapen.

Gevoelige spieren 
Heb je gevoelige spieren en 

gewrichten? Kies dan voor een 

matras met gel of traagschuim.  

Die materialen werken 

drukverlagend. Ons Nightline® 

matras heeft een 8 centimeter 

toplaag van Nasa-traagschuim.  

En ons Alpina matras een toplaag 

van 5 centimeter gel.

Johan

Slaapadviseur

Behoefte aan warmte?
Het materiaal van je matras heeft 

invloed op de temperatuur in je bed. 

Ben je een koukleum? Dan is een 

latex matras een slimme keuze. 

Latex heeft veel ventilatiekanalen. 

Dit zorgt voor warmte, 

gecombineerd met goede ventilatie 

en vochtafvoer.

Zweet je ’s nachts?
Heb je het snel warm in bed?  

Kies dan voor een pocketveer-

matras. Dit matras heeft een hoog 

ventilerend vermogen, doordat de 

kern van het matras gevuld is met 

holle veren. Hierdoor kan het vocht 

in het matras makkelijk verdampen. 

Voor de ultieme ventilatie adviseren 

wij een pocketveermatras met een 

afdeklaag van koudschuim of gel.

Kussen kiezen
Hoe slaap jij? Als je bij ons komt 

proefliggen, kijken onze 

slaapadviseurs welk hoofdkussen bij 

je past. Zijslapers moeten zorgen dat 

hun nek in het verlengde van hun 

ruggengraat ligt. Daarvoor heb je 

een kussen nodig dat de ruimte 

tussen je nek en het matras opvult. 

Afhankelijk van de breedte van je 

schouders en de hardheid van het 

matras heb je dus een steviger/

zachter of dikker/dunner kussen 

nodig. Buikslapers liggen het best op 

een plat kussen, terwijl rugslapers 

juist baat hebben bij een soepel 

kussen. 

Dekbed kiezen 
Wat vind jij belangrijk? Warmte, 

goede ventilatie of ga je voor 

anti-allergisch? Onze slaapadviseurs 

helpen je een dekbed kiezen.  

Hier alvast informatie over de 

materialen: katoen is anti-allergisch 

en koel. Dons is heerlijk licht, zacht 

en anti-allergisch, geeft warmte en 

reguleert vocht. Wol houdt je warm 

in de winter en koel in de zomer. 

Synthetische dekbedden zijn licht in 

gewicht en anti-allergisch.
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Keren en ventileren
Een matras gaat langer mee als je ’m maandelijks keert 

en wekelijks ventileert. Sommige matrassen hebben 

een toplaag en daardoor dus een duidelijke boven- en 

onderkant. Die matrassen draai je iedere maand 180 

graden met de klok mee. Andere matrassen kun je aan 

beide kanten gebruiken. Die draai je niet alleen, je keert 

ze ook om. Verder is het goed om je matras wekelijks 

te luchten zonder dat er beddengoed op ligt, met het 

raam open.

Wensen combineren
Als koppel heb je misschien verschillende wensen.  

De één wil een stevig matras, de ander zakt graag 

lekker weg. De één heeft het altijd koud, de ander juist 

warm. Daarom kun je zelf de hardheid van je matras 

bepalen en je eigen toplaag kiezen. En als je graag 

dicht tegen elkaar aan ligt, dan kun je die vervelende 

kier overbruggen met een liefdesbrug.

Wel lucht, geen licht 
Slapen doe je het best bij 18 graden. Laat de 

verwarming op je slaapkamer uit en zet het raam op 

een kier. In tegenstelling tot frisse lucht, is licht juist 

een boosdoener voor je nachtrust. Houd de gordijnen 

dicht en zet apparaten en lampjes uit, hoe klein ze ook 

zijn. Complete duisternis zorgt voor de aanmaak van 

melatonine, het stofje dat je slaperig maakt.

Je dag bepaalt je nacht
Je leefstijl overdag heeft invloed op je nachtrust.  

Op vaste tijden naar bed gaan en opstaan, draagt bij 

aan je slaapritme. Kom je moeilijk in slaap of word je 

vaak wakker? Geraffineerde suikers, cafeïne, alcohol, 

zoetigheid en vet eten kunnen de oorzaak zijn.  

Overdag sporten helpt om ’s avonds goed te slapen. 

Het geeft energie voor de dag en maakt je fysiek moe 

voor de nacht.



Het door jou bezochte filiaal:

Deze uitgave is met zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat zich alsnog wijzigingen in model 

voordoen. totaalBED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten.

Kijk voor onze vestigingen en openingstijden op www.totaalbed.nl

Volg ons: @totaalbed

Slaap lekker!


