Eén derde
van ons leven...

Waterbedden Collectie Trendline

Op een waterbed
ervaart u pas
wat écht slapen is!

Eén derde van ons leven…
Eén derde van ons leven. Deze tijd brengen wij slapend door. Een volwassene slaapt immers gemiddeld acht
uur per dag. Het is daarom heus de moeite waard goed na te denken over hoe u al deze tijd wilt doorbrengen.
Slaapt u al op water?
De voordelen van het slapen op water zijn enorm. Werkelijk alle facetten zijn af te stemmen op de wensen van
de individuele persoon: de temperatuur, de hardheid en de stabiliteit. Daarbij is een watermatras zeer hygiënisch en heeft het een zeer lange levensduur.
Op een waterbed ervaart u pas wat écht slapen is!

Trendline Split Vrijstaand, Hoofdeind A105, Nachttafels Cube, Lederlook Wit
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Heerlijk uitgerust wakker worden? Het kán!
Onderzoek toont het keer op keer aan: op een wa-

dan het slapen op een normaal bed. De instelbare

terbed valt u sneller in slaap en bereikt u eerder een

warmte van een waterbed, in combinatie met de

diepere slaap. Ook wordt u gedurende de nacht

gelijkmatige en comfortabele ondersteuning die

minder vaak wakker. Dat komt met name door de

onze waterbedden bieden, kan zelfs een gunstige

optimale ondersteuning die een watermatras geeft.

uitwerking hebben op uw klachten.

Totale ontspanning,

Geen enkel ander slaapsysteem is in staat de con-

optimale ondersteuning,
jaar na jaar

touren van uw lichaam zó te volgen en te onder-

Slapen wordt een ervaring… jaar na jaar

steunen. In een waterbed vindt u daarom veel eer-

Slapen op een waterbed uit ons assortiment kunt u

der een comfortabele houding, waardoor u sneller

dus eigenlijk geen gewoon slapen meer noemen.

in slaap valt. Uw schouders en heupen verplaatsen

Het is een ervaring. De totale ontspanning, de op-

het water en zakken in het matras. Het water zoekt

timale ondersteuning die uw lichaam van het wa-

de weg van de minste weerstand en ondersteunt

ter krijgt, het uitgeruste gevoel waarmee u wakker

de lichte delen van uw lichaam. Pijnlijke schouders,

wordt… Dag na dag. Jaar na jaar.

nek of rug kunnen met de komst van een waterbed
worden verzacht. De ondersteuning van het water

Een waterbed gaat doorgaans langer mee dan

voorkomt woelen en draaien. U slaapt langer ach-

een conventioneel slaapsysteem. Door een spe-

tereen, bereikt een diepere slaap en wordt heerlijk

ciaal ontwikkeld additief, Mesamoll II, behoud uw

uitgerust wakker.

watermatras nog langer zijn souplesse en flexibiliteit. In tegenstelling tot een conventioneel matras,

Trendline Basic Box, Hoofdeind E105, Nachttafels Cube, Stof Crush Kaki 51

Heeft u spier- of gewrichtsklachten of bijvoorbeeld

vervormt een watermatras niet. Daardoor biedt een

een reumatische aandoening, dan zult u het slapen

waterbed uit deze collectie u de gehele levensduur

op één van onze waterbedden als prettiger ervaren

werkelijk een subliem ligcomfort.
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Softside: comfortabel en energiezuinig
Er bestaan twee verschillende soorten waterbed-

lagen bestaat, speciaal ontwikkeld om het opma-

den: softside en hardside waterbedden. Het ver-

ken van uw bed te vergemakkelijken: u stopt het

schil zit in de zijkanten rondom de watermatras. Een

hoeslaken eenvoudig en zonder krachtinspanning

hardside matras moet in een ledikant liggen, omdat

tussen de twee lagen in.

de zijwaartse waterdruk door het ledikant wordt

Softside: comfortabel
en energiezuinig

opgevangen. Een softside waterbed heeft geen

Uitmuntende hygiënische eigenschappen

omkasting nodig. Dit waterbed heeft namelijk een

Onze watermatrassen zijn vervaardigd van een

zachte, schuimrubberen rand die de zijwaarts wa-

hoogwaardige kwaliteit waterdicht vinyl. Vocht, stof

terdruk opvangt. Een ander belangrijk voordeel van

en bacteriën kunnen dus niet in de matraskern

een softside waterbed, is dat deze rand isolerende

doordringen, zoals bij een conventioneel matras wel

eigenschappen heeft. Hierdoor is een softside wa-

het geval is. U ligt op een kwaliteitsvolle tijk, met uit-

terbed energiezuiniger dan een hardside waterbed.

stekende vochtregulerende eigenschappen. Deze
tijk is door middel van een rits afneembaar en kunt

De waterbedden in ons assortiment zijn allemaal

u in de wasmachine wassen. Het vinyl is met de

softside modellen. Het grote voordeel van een soft-

speciaal daarvoor ontwikkelde vinylreiniger snel en

side waterbed is dat het in- en uitstappen nage-

eenvoudig te reinigen. Dit alles maakt een waterbed

noeg vergelijkbaar is met het in- en uitstappen in

de meest hygiënische manier van slapen die er be-

een gewoon bed. Een softside rand kan uit één

staat. Een waterbed uit ons assortiment is dan ook

geheel bestaan, zoals bij de modellen Basic en de

uitermate geschikt voor mensen met een (huismijt)

Basic Box het geval is. Wij leveren echter ook inno-

allergie of astma.

vatieve modellen met een softside rand die uit twee

Trendline Split Vrijstaand Deluxe, Hoofeind B120, Nachttafels Cube, Stof Moon Red 35
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Compleet, luxe en vrijstaand
te plaatsen

Basic

Wat de Basic kenmerkt, is het feit dat dit waterbed vrijstaand wordt geplaatst. Het ontwerp van dit softside
waterbed is modern en fris. U kunt de Basic bestellen met een bijpassende achterwand en/of twee nachttafeltjes. Daarnaast kunt u de bodem in verschillende plint kleuren kiezen. Het in- en uitstappen in dit waterbed
gaat makkelijk. De zachte, schuimrubberen rand biedt u de mogelijkheid eerst te gaan zitten voordat u in of uit
bed stapt. Wilt u extra opbergruimte? U kunt ervoor kiezen de bedbodem van de Basic uit te voeren met zes

Basic

ruime lades: praktisch en stijlvol.

Trendline Basic, Hoofdeind A105, Nachttafels Cube, Lederlook Zwart
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In elk standaard ledikant te plaatsen

Split Inbouw

De Split Inbouw is de juiste keuze voor u, wanneer u uw waterbed in een ledikant wilt plaatsen. Dit waterbed is
namelijk in ieder standaard ledikant te plaatsen. Bijkomend voordeel is het gemak dat de Split Inbouw u biedt
bij het opmaken van uw bed, dankzij de innovatieve, uit twee lagen bestaande, softside rand. De onderste laag
bevindt zich in uw bedombouw en de bovenste laag steekt daar net iets bovenuit. Uw hoeslaken stopt u eenvoudig en zonder enige krachtsinspanning tussen de twee schuimlagen in. U geniet van het comfort van een

Split inbouw

waterbed, met het gemak van een matras.

Trendline Split Inbouw
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Strak en eigentijds

Split Vrijstaand

Ook de Split Vrijstaand is een softside waterbed en leverbaar met zes lades in de bedbodem. Het ontwerp
is strak en eigentijds. De sierrand boven de bedbodem geeft de indruk dat het bed ‘zweeft’. De bijpassende
achterwand maakt het geheel af. Voor de afwerking van de sierrand en de achterwand kunt u kiezen uit een
gelimiteerd aantal kleuren. Het waterbed is voorzien van een softside rand die uit twee lagen bestaat, waardoor
het opmaken van uw bed geen enkel probleem vormt. De 2 lagen zijn als volgt opgebouwd. De bovenste laag
bestaat uit een zacht comfort schuim, zodat u makkelijk kan in- en uitstappen. De onderste laag is bekleed en

Split VRIJSTAAND

gemaakt van een hardschuim. Dit zorgt voor extra stabiliteit van het bed.

Trendline Split Vrijstaand, Hoofdeind A105, Nachttafels Cube, Lederlook Wit
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Past in ieder interieur

Split Vrijstaand
Deluxe

Houdt u van een landelijke stijl? Of van modern? Wat voor een slaapkamerinrichting u ook heeft, de Split Vrijstaand Deluxe voelt zich overal thuis. Dit softside waterbed is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, kleuren
en dessins. Ook heeft u de keuze uit meerdere stofgroepen. Wilt u een achterwand, dan kunt u kiezen uit
talloze modellen. Ook zijn er verschillende modellen nachttafels en bedbanken leverbaar. Gaat uw voorkeur
uit naar een strakke onderbouw, of de variant met zes lades? Alles is mogelijk. De bedbodems zijn leverbaar
in verschillende decore kleuren. De Split Vrijstaand Deluxe is makkelijk op te maken door de uit twee lagen
bestaande softside rand. Een verschil met de Split Vrijstaand is het materiaal van de onderste laag van de
rand. Bij de Split Vrijstaand Deluxe is deze niet gemaakt van hardschuim, maar van een hoogwaardig vormvast
profiel. Dit is nog sterker en maakt het mogelijk om nog strakker te stofferen. Kortom: duurzamer en een

SPLIT VRIJSTAAND DELUXE

optimale afwerking.

Trendline Split Vrijstaand Deluxe, Hoofeind B120, Nachttafels Cube, Voetenbank Bench, Stof Moon Red 35

17

Boxspring design – luxe en
robuust

Basic Box

Het ontwerp van de Basic Box kenmerkt zich door Scandinavische invloeden en heeft het luxe en robuuste
uiterlijk van een boxspring. Net als de Basic, is de Basic Box een softside waterbed, waarbij de softside rand
uit één geheel bestaat. De Basic Box wordt geheel vrijstaand geplaatst.
Voor de afwerking kunt u, net als bij de Split Vrijstaand Deluxe, kiezen uit verschillende kleuren stof of lederlook.
De achterwand is in talloze modellen verkrijgbaar en er zijn verschillende modellen nachttafels en bedbanken
leverbaar. Een fraai, in het oog springend detail bij dit model zijn de stijlvolle, luxe aluminium sierpoten. De Basic

Basic Box

Box komt in iedere slaapkamer tot zijn recht!

Trendline Basic Box, Hoofdeind E105, Nachttafels Cube, Stof Crush Kaki 51
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Ultieme samensmelting van luxe,
comfort en design

Split Box

De Split Box gaat in comfort en gemak nog een stapje verder dan de Basic Box. Het model heeft alle uiterlijke
kenmerken van de Basic Box - het boxspring design, de fraaie sierpoten - maar de softside rand bestaat bij de
Split Box uit twee lagen, waardoor het bed makkelijk is op te maken. De onderste laag van de rand is net als bij
de Split Vrijstaand Deluxe een vormvast profiel. U heeft, net als bij de Split Vrijstaand Deluxe en de Basic Box,
de keuze uit vele kleuren en materialen voor de afwerking. Ook de achterwand is in talloze modellen leverbaar
en u kunt kiezen uit diverse modellen nachttafels en bedbanken. In de Split Box komen design, comfort en een

SPLIT BOX

luxe, robuuste uitstraling samen!

Trendline Split Box, Hoofdeind D105, Nachttafels Drawer, Bedkist Storer, Stof Moon Ecru 102
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Opties voor
waterbedden

Achterwanden, nachttafels en
bedbanken
De bijpassende opties, zoals een achterwand, nachttafelset en een bedbanken, maken uw waterbed compleet.
De achterwanden, nachttafels en bedbanken zijn verkrijgbaar in diverse modellen, in een stoffen of lederlook
uitvoering. Zo creëert u de uitstraling die bij uw slaapkamer past.

BASIC
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Bedbodem
Een waterbed kan op bijna elke vloer geplaatst worden, ondanks het gewicht dat een waterbed heeft. De speciale waterbedbodem maakt dat mogelijk. Een waterbedbodem heeft een raster van schotten, gewichtsverdelers

Creëer uw eigen stijl

genoemd. Deze verdelen de druk van het water gelijkmatig over het vloeroppervlak van uw slaapkamer.
Reguliere bedbodems hebben slechts een aantal steunpunten, waardoor deze ongeschikt zijn voor
een watermatras.
De bedbodem voor de Basic, Split Inbouw, Split Vrijstaand en Split Vrijstaand Deluxe is leverbaar in vele kleuren
en hout decors. Ook de aluminium hoekprofielen zijn leverbaar in meerdere kleuren.
De Basic Box en Split Box hebben een gestoffeerde, boxspring design bedbodem. Voor de bekleding heeft u
wederom de keuze uit verschillende stofgroepen en kleuren. De fraaie sierpoten maken het bed helemaal af.
Bedbodem met opberglades

Kwaliteitsvolle bekledingsmaterialen
Voor de afwerking van de bedbodem, achterwand en bijzetmeubelen heeft u een ruime keuze aan kleuren
in diverse kwaliteitsvolle materiaalsoorten.

SPLIT BOX

Kiest u voor de Basic, Split Vrijstaand of de Split Vrijstaand Deluxe, dan kunt u tevens kiezen voor een
bedbodem met zes opberglades: een fraaie en praktische oplossing om meer bergruimte te creëren in
uw slaapkamer.
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Stabilisatieniveau 1 (niet gestabiliseerd)

Stabilisatieniveau 2 (licht gestabiliseerd)

Stabilisatieniveau 3 (middel gestabiliseerd)

Vindt u de beweging van het water juist prettig, dan

Vindt u de beweging van het water prettig, maar niet

De omschrijving zegt het al: u kiest hier voor de gul-

kiest u voor stabilisatieniveau 1. Deze matras is niet

in de extreme mate die een ongestabiliseerde ma-

den middenweg. U slaapt op water, maar de sta-

gestabiliseerd. Het water beweegt zich vrij alle kanten

tras met zich meebrengt, dan kiest u voor een licht

bilisatie is dusdanig dat u voldoende ondersteund

op in de matras, wat een sterke deining veroorzaakt.

gestabiliseerd matras. De beweging van het water

wordt en daardoor wat stabieler ligt. Na een bewe-

Na een beweging duurt het 4-8 seconden voordat

blijft, maar door de lichte stabilisatie geeft de matras

ging heeft het matras 1-2 seconden tijd nodig om

het water weer tot rust komt.

iets meer steun en komt het water wat eerder tot

het water weer tot rust te laten komen.

rust. Binnen 2-4 seconden ligt u weer stil.

Perfecte
ondersteuning

SPLIT VRIJSTAAND

Slapen op een waterbed is de meest comfortabele manier van slapen. Maar op welk waterbed slaapt u het
beste? Optimaal comfortabel slapen doet iedereen op zijn eigen manier. Vindt u juist de zachte beweging
van het water aangenaam? Of ligt u het liefst zo stil mogelijk, maar wilt u wel de perfecte ondersteuning van
een waterbed? Het kan allemaal. Er is altijd een stabilisatieniveau dat bij u past. Hoe stabiel en stil een
waterbed is, wordt bepaald door het aantal fibermatten die in de matras verwerkt zijn. Hoe meer fibermatten,
hoe sneller u stil ligt.

Stabilisatieniveau 4 (zwaar gestabiliseerd)

Stabilisatieniveau 5 (extra zwaar gestabiliseerd)

Stabilisatieniveau 6 (ultra zwaar gestabiliseerd)

Wanneer u wel op zoek bent naar de optimale

Vindt u de beweging van water eigenlijk niet zo pret-

Deze matras is zo gestabiliseerd, dat u haast geen

ondersteuning die slapen op water met zich mee-

tig, maar wilt u een waterbed vanwege de optimale

beweging meer voelt. Wanneer u graag op uw

brengt, maar niet houdt van het ‘lang’ nadeinen van

ondersteuning die het water u biedt, dan kiest u voor

buik slaapt, biedt een matras met stabilisatieniveau

de matras, dan kiest u voor stabilisatieniveau 4. Na

stabilisatieniveau 5. In deze matras zitten vijf fibermat-

6 een fijne ondersteuning. De extra lendensteunen

een beweging ligt u binnen 1 seconde al weer stil. In

ten verwerkt, die iedere beweging van het water na-

die in deze matras verwerkt zijn ondersteunen het

dit matras is tevens een extra lendensteun verwerkt,

genoeg in de kiem smoren. Ook ontbreken in deze

zwaarste punt van uw lichaam. Omdraaien en in- en

zodat het zwaarste gedeelte van uw lichaam nog be-

matras de lendensteunen niet. Het omdraaien en in-

uitstappen gaat even gemakkelijk als bij een regulier

ter ondersteund wordt.

en uitstappen gaat makkelijk, omdat de fibermatten

matras. Dat maakt deze watermatras ook bij uitstek

het watermatras zeer veel stabiliteit geven.

geschikt voor senioren.
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Kies het syteem
dat bij u past

Mono systeem

Duo systeem

Bij het mono systeem deelt u hetzelfde matras. U

Bij het duo systeem deelt u wel het bed, maar niet

kunt hiervoor kiezen wanneer u beiden ongeveer

het matras. U heeft ieder een eigen matras, dat

even zwaar bent en wanneer u beiden tot dezelfde

u kunt afstemmen op uw wensen. U kiest ieder

‘type slapers’ behoort. In de praktijk blijkt dit vaak

het stabilisatieniveau dat bij u past, u stelt ieder de

geen haalbare eis te zijn. Daarom is er ook het duo

temperatuur af op wat u prettig vindt en u bepaalt

systeem ontwikkeld.

ieder voor zich hoeveel water u in de matras wilt
hebben. De beide matrassen worden van elkaar
gescheiden door een soepele, isolerende ‘wand’.
U voelt en ziet daar helemaal niets van! Wanneer u
met twee personen in één waterbed slaapt, dan is
het duo systeem vrijwel altijd de beste keuze.

Mono of Duo systeem

SPLIT VRIJSTAAND

Wanneer u een tweepersoons waterbed aanschaft, dan is het belangrijk dat u goed nadenkt over het systeem
dat u kiest: het Mono of Duo systeem.
Mono systeem

duo systeem
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Kwaliteit en techniek staan garant voor jarenlange levensduur van uw watermatras
Zo blijft het vinyl van onze waterbedden nog langer soepel dankzij een speciaal ontwikkeld additief, genaamd
Mesamoll II. De bodem van de matras is van onderhoudsvrij en warmteverdelend thermo-vinyl. Het lassen
van de naden gebeurt door toepassing van de modernste technieken, die het mogelijk maken om lasnaden

Jaren lang

onderaan te plaatsen. Ook de gelamineerde en voorgevormde hoeken worden via de nieuwste hoogfrequentie
lastechnieken moleculair met elkaar verbonden. Door zorgvuldig te lassen, wordt de levensduur van uw water-

slaapplezier

bed aanzienlijk verlengd!
De matrassen zijn voorzien van een uniek luchtventiel, waarmee u het waterniveau afstemt op uw wensen.
Het stabilisatiesysteem is volledig samengeknoopt en zit aan de bodem van de matras verankerd. Zo wordt
het verschuiven van de fibermatten uitgesloten. Een speciaal ontwikkeld drijfsysteem zorgt continue voor een
optimale horizontale verdeling van de fibermatten en eventueel de lendensteun, die verkrijgbaar is vanaf stabilisatieniveau 4.
Veiligheidsvoering – uw vloer gegarandeerd droog
De matras ligt in een sterke veiligheidsvoering met dezelfde kwaliteitseisen als het vinyl van uw watermatras.

Bewezen kwaliteit
Een waterbed staat garant voor jarenlang slaapplezier. De kwaliteit van de gebruikte materialen en de manier
van verwerken zijn daarbij van groot belang.

SPLIT INBOUW

Mocht er onverhoopt een lek in de matras ontstaan, dan wordt het water opgevangen in deze veiligheidsvoering. De veiligheidsvoering wordt standaard meegeleverd en met een speciaal systeem verankerd aan de
buitenzijde van uw bed, zodat deze niet kan verschuiven.
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Softside bedrand: comfortabel en energiezuinig
De zachte, schuimrubberen softside bedrand is gedurende de hele levensduur van het waterbed vormvast en
maakt het makkelijk om in en uit te stappen. Enkele van onze waterbedden zijn voorzien van een innovatieve, uit
twee lagen opgebouwde softside rand, speciaal ontwikkeld om het opmaken van uw bed te vergemakkelijken.
Het hoeslaken stopt u eenvoudig en zonder enige krachtinspanning tussen de twee lagen in.

Comfortabel

Vochtregulerende en hygiënische tijk
U heeft de keuze uit diverse soorten tijken van hoogwaardige kwaliteit. De tijk is geheel afritsbaar en zodoende

& energiezuinig

snel en eenvoudig in de wasmachine te wassen. Er is tevens een tijk leverbaar speciaal voor mensen die allergische reacties vertonen. Deze tijk biedt complete bescherming tegen huisstofmijten, schimmels en bacteriën
en bevat geen elementen die schadelijk zijn voor het milieu.
Energiezuinige, individueel instelbare warmte
De verwarmingselementen voor een individueel instelbare temperatuurregeling zijn van hoogwaardige kwaliteit
en volledig gecertificeerd (GS-TÜV-VDE-CE). U heeft de keuze uit meerdere verwarmingssystemen.
Stijlvol hout
Ook alle houten onderdelen voldoen aan de Europese E1-norm voor de meubelsector en de sterke aluminium
WATERBED DOORSNEDE

hoekprofielen geven uw bedbodem een fraaie uitstraling.
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Op een waterbed ervaart
u pas wat écht slapen is!

