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Bodyprint®: de ultieme innovatie voor een gezonde slaap!
Een formule die ontwikkeld werd om een optimaal slaapklimaat en perfect comfort te 
geven.  Met indicatoren die de excellente eigenschappen van Bodyprint® verklaren:

•  Vocht regulering  

•  Warmte beheersing

•  Druk vermindering

•  Elasticiteit



3

Innovatie die je voelt!     

Ieder mens heeft elke dag een goede nachtrust nodig.
Om ontspannen wakker te worden, moet alles kloppen: het klimaat en de temperatuur in de slaapkamer; het 
comfort van uw matras.

Ervaar de Bodyprint® matras collectie; slapen in een frisse omgeving met aan uw persoon aangepast comfort en 
lichaamsondersteuning als nooit tevoren.

Bodyprint® biedt een collectie matrassen waarin nieuwe en oude, beproefde technologie elkaar ontmoeten. 
Alle matrassen bieden een comfort laag in Bodyprint® Fresh in combinatie met ondersteunende lagen in Bodyprint® 
Memory of hoge dichtheid HR schuim die progressieve ondersteuning en comfort garanderen.

Bodyprint®: een revolutionaire druk verminderende formule en een superieur ondersteunend systeem bieden de 
juiste mix van lichaamsondersteuning en slaapcomfort die nodig is. Het draagt bij aan een betere circulatie van het 
bloed en herstel van de spieren om fris en uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen.

Bodyprint® verbetert de beweging van uw lichaam terwijl u slaapt; het veranderen van slaaphouding wordt erg 
makkelijk en zal niet langer uw nachtrust verstoren. U voelt het verschil! 

Een hoge klanttevredenheid, nagenoeg alle gebruikers zeggen dat ze nooit beter geslapen hebben; mensen slapen 
graag op Bodyprint®.

The Bodyprint® team

Het is onze missie en passie om er voor te zorgen dat iedereen kan slapen op de beste gezondheidsmatras. 
Speciale testapparatuur om drukvermindering te meten, heeft het ons mogelijk gemaakt om het menselijk lichaam 
in detail te bestuderen. Het heeft ons in staat gesteld om anatomisch gesneden zones te creëren die drukpunten 
elimineren, waardoor uw lichaam volledig en goed ondersteund wordt waar het nodig is. De extra zachte 
schouderzone en de lordose steun zorgen er voor dat uw ruggengraat in zijn natuurlijke vorm ondersteund wordt.

Sleutelfactoren om ons doel te bereiken:

Om een hoog niveau in ondersteuning te garanderen:
• Eerste klas druk verminderende materialen.
• Uitgekiende zonering en lichaamsondersteuning

Om een hoog comfort niveau te garanderen:
• De beste vochtregulering
• Ideale warmte beheersing

Een speciale elastische hoes ondersteunt perfect de bijzondere eigenschappen van de kernen.
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Bodyprint®: ideale warmte beheersing

Het vermogen om warmte te reguleren.
De ventilerende eigenschappen van schuim worden altijd beoordeeld op de vraag hoe goed warmte wordt 
opgenomen en afgevoerd.
Bodyprint® schuim heeft een zeer open celstructuur. Het houdt beduidend minder warmte vast dan andere schuimen 
en verdeelt warmte veel gelijkmatiger over het hele oppervlak van de kern. 
Hierdoor wordt een frisser slaapklimaat gecreëerd wat weer resulteert in een veel comfortabeler slaap.
Testresultaten tonen het aan:

VOORDELEN:

• Niet te warm of te koud

• Ideale temperatuur beheersing en warmte regulering

• Behaaglijke en comfortabele slaap

Bodyprint®: eerste klas druk vermindering

Het vermogen om drukpunten te verwijderen.
Bodyprint® schuim biedt ideale druk vermindering. De celstructuur is buitengewoon open en volledig heterogeen. 
Dat resulteert in perfecte scores bij het testen van drukverdeling, in het bijzonder in vergelijking met andere visco 
of HR alternatieven.
Testresultaten tonen het aan:

VOORDELEN:

• Geen drukpunten; betere lichaamsondersteuning

• Verbeterd comfort

• Betere slaap

Bodyprint® Regular HR Visco

Bodyprint® Regular HR Visco

inside
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Bodyprint®: hoge elasticiteit

Elasticiteit: een graadmeter voor de kwaliteit van het schuim. 
Bodyprint® schuim is veerkrachtiger en komt beter terug in zijn vorm dan andere schuimen. De open celstructuur 
heeft een excellente stabiliteit voor een stabiel slaapcomfort. Zelfs bij intensief en zwaar gebruik gaat er geen cel 
kapot waardoor Bodyprint® een buitengewoon duurzaam kwaliteitsproduct is. 
Testresultaten tonen het aan:

Bodyprint®: de beste vocht regulering

Het vermogen om het slaapklimaat te reguleren.
Bodyprint® schuim is buitengewoon open-cellig en vochtabsorberend tegelijkertijd; het kan bijna vier keer zo veel 
vocht opnemen dan conventioneel schuim. Daardoor voorkomt het opeenhoping van vocht en garandeert zo een 
droge matraskern. 
Bovendien is de luchtdoorlatendheid beduidend hoger dan bij alternatieve materialen.
Testresultaten tonen het aan:

VOORDELEN:

• Betere behandeling van vocht en transpiratie

• Fris en droog slaapklimaat

• Comfortabele slaap

VOORDELEN:

• Volledige bewegingsvrijheid tijdens de slaap

• Verhoogd slaapcomfort

• Betere nachtrust

Bodyprint® Regular HR Visco

Bodyprint® Regular HR Visco

inside
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Bodyprint®: de ultieme innovatie in gezond slapen!
De unieke Bodyprint® kernen hebben een speciale hoes nodig waardoor u het maximale voordeel geniet van alle 
goede eigenschappen.
Daarom is de Bodyprint® hoes niet gevuld en bestikt en bovendien anti allergisch. De hoes is afneembaar en wasbaar 
op maximaal 60°C.
De slaapzijde is voorzien van een heel elastisch dubbel jersey in Tencel kwaliteit; de border en de onderzijde zijn 
uitgevoerd in excellent ventilerend 3D Aerotec stof voor optimale hygiëne. Bovendien is de stof voorzien van de 
Somni-Fresh behandeling; de ideale vocht beheersing voor de stof.

Bodyprint hoes: een turbo kracht in vochtopname
Tencel is een natuurlijke lyocell vezeldraad die gemaakt 
wordt van cellulose, een hout extract. Het heeft een unieke 
vezelstructuur. 
De vezeltjes (extreem kleine haartjes) zijn het kleinste 
onderdeel waaruit de vezeldraad bestaat. 
Microscopisch kleine kanaaltjes tussen de vezeltjes reguleren 
de opname en afgifte van vocht. 

Op deze wijze zorgen de kleine vezeltjes voor het optimale transport van vocht.

Bodyprint® hoes: milieu vriendelijk
Lyocell wordt gesponnen in een geavanceerd proces met minimale impact op 
het milieu en met zuinig gebruik van energie en water. Het is milieu vriendelijk 
want producten die van Lyocell gemaakt worden, zijn biologisch afbreekbaar 
omdat het een cellulose vezel is.

Bodyprint® hoes: totale natuurlijke hygiëne
Bacteriën hebben geen schijn van kans bij Tencel. De perfecte vocht regulering is verantwoordelijk voor de sterk 
verminderde aanwas van bacteriën. Vocht wordt onmiddellijk afgevoerd naar de binnenzijde van de vezeldraad. 
Daardoor kan zich geen vochtlaagje vormen op de draad waardoor bacterie groei in stand gehouden zou worden. 
Bij synthetische vezels kan het aantal bacteriën dat gemeten wordt tot 2000 maal hoger zijn dan de waardes die bij 
Tencel gemeten worden.

Bodyprint® hoes: zeer elastisch waardoor deze aangenaam glad en zacht is en veel 
comfort biedt
De Bodyprint® stof is zeer elastisch en vormt een perfecte match met de Bodyprint® kern met anatomische 
insnijdingen. Het is de perfecte aanvulling op de zeer comfortabele kernen en garandeert een ontspannen slaap. 
Bovendien zorgt de gladde structuur van de Tencel vezeldraad er voor dat de stof zijdeachtig en zacht aanvoelt op 
de huid en zo een aangenaam gevoel geeft. 

outside
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Bodyprint® hoes: ventilatie verzekerd !
Optimale ventilatie van de matras wordt verzekerd dank zij het 3D Aerotec textiel dat in de 
border en de onderzijde van de matras wordt toegepast.
Deze technische stof bevordert de luchtstroming in en rond de kern met elke beweging 
van het lichaam. Luchtstromen ventileren een matras en dragen bij aan het drogen van de 
matras. De afwerking met 3D Aerotec bevordert een gezond slaapklimaat.

SomniFresh®: ideale vocht regulering!
SomniFResh® is een speciale behandeling van de dubbeljersey stof die zorgt voor een verbeterd vochttransport. 
Goed vochttransport betekent een betere verdeling van vocht over het oppervlak en in de stof. In combinatie met 
een Tencel® kwaliteit stof, die een excellente opslagcapaciteit van vocht heeft, zal het vocht veel sneller verdampen 
en droogt de stof veel sneller. Dit is gunstig om hygiënische redenen; het droogproces wordt versneld en daardoor 
ontstaat een aangenaam koel effect.

In combinatie met de Bodyprint® Fresh comfortlagen, biedt SomniFresh® de ideale vocht regulering en een 
koele slaap beleving !

BODYPRINT VOCHT REGULERING

Vocht

Bodyprint® hoes

Bodyprint® Fresh

Bodyprint® Memory

outside
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BODYPRINT 600      
-  Comfortlaag 3 cm Bodyprint® Fresh. 
-  Ondersteuningslaag 3 cm Bodyprint® Memory. 
-  Kern 15 cm HR 45. 
-  Unieke ergonomische 7 zone ondersteuning met symmetrische profilering. 
-  Tencel® dubbeljersey hoes, SomniFresh®. 
-  Hoes met ventilerend 3D Aerotec® stof voor optimale hygiëne. 
-  Afneembare hoes, wasbaar op 60°C. 
-  Niet keerbaar. 
-  Geschikt voor vlakke en verstelbare bedbodems.
Hoogte 22cm
Medium of stevig comfort

BODYPRINT TOPPER      
-  Comfortlaag 3 cm Bodyprint® Fresh. 
-  Ondersteuningslaag 3 cm Bodyprint® Memory. 
-  Tencel® dubbeljersey hoes, SomniFresh®. 
-  Hoes met ventilerend 3D Aerotec® stof voor optimale hygiëne. 
-  Afneembare hoes, wasbaar op 60°C. 
-  Keerbaar.
Hoogte 7 cm

technical
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BODYPRINT 700      
-  Comfortlaag 3 cm Bodyprint® Fresh. 
-  Ondersteuningslaag 3 cm Bodyprint® Memory. 
-  Kern 16 cm HR 50. 
-  Unieke ergonomische 7 zone ondersteuning met symmetrische profilering en  
    Verstevigde lordose ondersteuning. 
-  Tencel® dubbeljersey hoes, SomniFresh®. 
-  Hoes met ventilerend 3D Aerotec® stof voor optimale hygiëne. 
-  Afneembare hoes, wasbaar op 60°C. 
-  Niet keerbaar. 
-  Geschikt voor vlakke en verstelbare bedbodems.
Hoogte 24 cm
Zacht, medium en stevig comfort

BODYPRINT 800 id: Een nieuwe norm
Om een optimale gewichtsverdeling te bieden is de Bodyprint 800 id ontworpen zoals ons menselijk 
lichaam. Het heeft een schouder en een lordose zone; net als het menselijk lichaam. 
Bodyprint heeft een anatomisch ondersteunend systeem ontwikkeld dat het menselijk lichaam van top 
tot teen ondersteunt. De multi-zone matras Bodyprint 800 id met geïntegreerde kussenondersteuning 
brengt drukverminderend slaapcomfort naar een ander niveau.
      
-  Comfortlaag 3 cm Bodyprint® Fresh. 
-  Ondersteuningslaag 3 cm Bodyprint® Memory. 
-  Kern 18 cm HR 55. 
-  Unieke ergonomische 7 zone ondersteuning met anatomische insnijdingen. 
-  Verstevigde lordose ondersteuning door Intelligent Ontworpen Kussen Ondersteuning. 
-  Tencel® dubbeljersey hoes, SomniFresh®. 
-  Hoes met ventilerend 3D Aerotec® stof voor optimale hygiëne. 
-  Afneembare hoes, wasbaar op 60°C. 
-  Niet keerbaar, in een richting beslaapbaar. 
-  Geschikt voor vlakke en verstelbare bedbodems.
Hoogte 26 cm
Zacht, medium en stevig comfort

technical



10

Het Bodyprint® kussen is ontworpen om de 
Bodyprint ervaring te versterken

Bodyprint® kussens passen zich perfect aan nek en hoofd aan. 
Ze zijn zacht en comfortabel terwijl ze toch de gewenste 

ondersteuning geven. 
Het speciale ontwerp van het kussen sluit perfect aan bij de extra 

zachte schouderzone van de matras.

Het Bodyprint® kussen is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

Bodyprint® Fresh kussens 40x60cm:
Small:   A: 9cm  B: 8cm
Medium:  A: 10,5cm B: 9,5cm
Large:   A: 12cm B: 11cm

Bodyprint® Memory kussens 40x60cm:
Small:   A: 9cm  B: 8cm
Medium:  A: 10,5cm B: 9,5cm
Large:   A: 12cm B: 11cm

Bodyprint® kussens zijn voorzien van de speciale Bodyprint® Tencel stof met 
Somnifresh® behandeling. Ideale vocht regulering en totale natuurlijke hygiëne.

BA

kussen
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Gegarandeerd door

kwaliteit
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