EASTBORN

BOXSPRINGS & MATRASSEN

Met de meiden op survival
ik heb er zin in

Slapen is van wezenlijk belang voor je gezondheid. Een gezonde slaap
verbetert je concentratievermogen en maakt je energieker. Als je goed
uitgerust wakker wordt, merk je dat direct tijdens je dagelijkse werk en
in je gezinsleven. Heel belangrijk dus om een goed bed te kiezen.
Maar waar moet je op letten bij die keuze? Wij helpen je om de juiste
beslissing te nemen! Eastborn maakt al vele jaren boxsprings en matrassen
en heeft haar kwaliteit in de markt bewezen. Kies je voor het Eastborn
merk, dan kies je voor Nederlandse kwaliteit, hoogstaande service én
betrouwbaarheid. Altijd een slimme keuze!
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EASTBORN slimme zet zo’n bed

EASTBORN BOXSPRINGS IN 3 KLASSEN

WAT VERWACHT JIJ VAN JE NIEUWE BED? Over het antwoord op
die vraag heb je vast al uitgebreid nagedacht. Je wilt natuurlijk
een bed van goede kwaliteit dat lekker ligt, zodat je goed slaapt en
weer fris opstaat. Dan moet het er ook nog eens goed uitzien, en
dit alles voor een redelijke prijs. Niet meer, maar vooral niet minder.

EAS TB O R N PER F ECT

EA S T B ORN S M A RT

EA S T B ORN EA S Y

‘PERFECT’ COLLECTIE, het meest luxe Eastborn niveau,
in een prijsklasse vanaf € 2.999,- voor een complete,
vaste tweepersoons boxspringcombinatie, 180 cm breed
• inclusief gestoffeerde matrassen en latex topdekmatras
• ‘Perfect 30’ of ‘Smart 25’ boxsprings met een royale
boxspringhoogte van respectievelijk 30 en 25 cm
• uitstekende kwaliteit pocketveringmatrassen met zachter
of steviger comfort
• uitgebreide keuze uit hoofdbordmodellen en stoffen

‘SMART’ COLLECTIE, het uitgekiende Eastborn niveau met
veel keuzevrijheid in afwerking, in een prijsklasse
vanaf € 1.999,- voor een complete, vaste tweepersoons
boxspringcombinatie, 180 cm breed
• inclusief gestoffeerde matrassen en comfortschuim of
latex topdekmatras
• ‘Smart 25’ of ‘Smart 20’ boxsprings met een boxspringhoogte van respectievelijk 25 cm en 20 cm
• prima kwaliteit pocketveringmatrassen met zachter of
steviger comfort
• uitgebreide keuze uit hoofdbordmodellen en stoffen

‘EASY’ COLLECTIE, ons instapniveau met de zekerheid van
Eastborn kwaliteit, in een prijsklasse vanaf € 1.250,- voor
een vaste tweepersoons boxspringcombinatie, 180 cm breed
• inclusief pocketveringmatrassen met afneembare
stretch bekleding óf, bij een prijs vanaf € 1.799,- met
gestoffeerde matrassen en comfortschuim topdekmatras
• ‘Easy 20’ boxsprings met een boxspringhoogte van 20 cm
• keuze uit diverse hoofdbordmodellen en stoffen

Eastborn vergemakkelijkt jouw keuze uit het enorme aanbod van bedden. Hoe? Door je te laten delen in onze
ruime ervaring. Wij maken al meer dan 50 jaar comfortabele matrassen en boxsprings in onze fabriek in
Vroomshoop. En kennen als geen ander hét recept voor comfortabele matrassen en boxsprings. Dat begint bij de
beste componenten, zoals duurzame pocketveren, hoogwaardige latex en ventilerend comfortschuim. In deze
brochure lees je meer over ons geheim voor een goed bed.
Omdat het oog ook wat wil, zijn onze boxsprings en matrassen met gevoel voor vorm en kleur ontworpen en
gestoffeerd. Je kunt kiezen uit verschillende modellen, die variëren van modern en sportief tot tijdloos en
sfeervol. Dankzij de heldere prijs- en kwaliteitsopbouw van de Eastborn collectie vind je makkelijk het bed dat
past bij jouw smaak en binnen jouw budget. Je slaapt al in een Eastborn vanaf € 1.250,-!
Omdat de praktijk nog altijd het beste bewijs is, nodigt de erkende Eastborn dealer je graag uit om te komen
‘proefliggen’. Dan kun je het comfort van onze matrassen en boxsprings zelf ervaren. Bovendien kan onze dealer
je deskundig adviseren bij jouw keuze uit de overzichtelijke Eastborn collectie, waarvan we je hier alvast een
voorproefje geven.
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Ook als je de voorkeur geeft aan een lattenbodem, slaag je bij Eastborn. Onze collectie lattenbodems kun je in combinatie met elke gewenste matras – pocketvering of foam – beslapen.
De Eastborn dealer helpt je graag bij het bepalen van de combinatie van matrasdrager en matras die jou het beste comfort bieden voor je geld.
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B O XSP R I N G C O L L E C T IE
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BOXSPRING HARROGATE
BOXSPRING BRISBANE
BOXSPRING RIVERTON
BOXSPRING ALBURY
BOXSPRING SYDNEY
BOXSPRING TOWNSVILLE
BOXSPRING GLADSTONE
BOXSPRING CANBERRA
BOXSPRING PERTH
BOXSPRING DARWIN
BOXSPRING JAMESTOWN
BOXSPRING NEWCASTLE
BOXSPRING FASHION
BOXSPRING IMAGE
BOXSPRING DANCE

EASTBORN

B O XS PR I NG HAR R O GATE
vanaf € 3.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Verstelbare boxsprings incl. matrasbeugels
• Rechthoekige poten hout eiken taps
• Stof Vida 100 Grey
• Hoofdbord Harrogate
• Nachtkastje Spring

22 KEUZE VAN EEN BOXSPRING
24 STOFFEN
26 ACCESSOIRES
29 LATTENBODEMS
30 MATRASSEN
32 FEEL FIT POCKETVERINGMATRASSEN
34 FEEL FIT FOAMMATRASSEN
36 TOPDEKMATRASSEN
38 ZO KIES JE DE IDEALE MATRAS
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Perfect 30 boxsprings, Feel Fit P8 Colour pocketveringmatrassen en Perfect Latex topdekmatras.
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BOXSPR I N G BR I S BA N E
vanaf € 3.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Verstelbare boxsprings
• Voetelementen alu
• Stof Vigo 200 Taupe
• Hoofdbord Brisbane
• Hocker Summer
• Voetenbank Field
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Perfect 30 boxsprings, Feel Fit P8 Colour pocketveringmatrassen en Perfect Latex topdekmatras.

B O XS PR I NG R I VERTO N
vanaf € 3.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Rechthoekige poten hout wengé met RVS strip
• Stof Venta 100 Light Grey
• Accentbies Roze
• Hoofdbord Riverton
• Voetenbank Forest
• Hocker Summer

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Perfect 30 boxsprings en Feel Fit P8 Colour pocketveringmatrassen en Perfect Latex topdekmatras.
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B O XSP R I N G A L BU RY
vanaf € 2.999,-*
Hier afgebeeld met:
• Voetelementen wengé
• Stof Mala 500 Brown + 400 Beige
• Hoofdbord Albury
• Voetenbank Field
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 25 boxsprings, Feel Fit P6 Colour pocketveringmatrassen en Perfect Latex topdekmatras.

B O XS PR I NG S YD NEY
vanaf € 2.999,-*
Hier afgebeeld met:
• Voetelementen wengé
• Stof Lobi 100 Black
• Hoofdbord Sydney
• Hocker Summer
• Voetenbank Field

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 25 boxsprings, Feel Fit P6 Colour pocketveringmatrassen en Perfect Latex topdekmatras.
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B O XSP R I N G TOW N S V ILLE
vanaf € 2.999,-*
Hier afgebeeld met:
• Voetelementen alu
• Stof Vigo 100 White
• Hoofdbord Townsville
• Hocker Summer
• Voetenbank Forest
• Voetbord Townsville (optioneel)

B O XS PR I NG GL AD S TO NE
vanaf € 2.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Voetelementen wengé
• Stof Sono 200 Beige
• Hoofdbord Gladstone

Voetbord Townsville

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 25 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Smart Latex topdekmatras.
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 25 boxsprings, Feel Fit P6 Colour pocketveringmatrassen en Perfect Latex topdekmatras.
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B O XSP R I N G C A N B E RRA
vanaf € 2.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Voetelementen zwart
• Stof Mala 200 Lime
• Hoofdbord Canberra
• Nachtkastje Moonlight ebben zwart
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 25 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Smart Latex topdekmatras.

B O XS PR I NG PERTH
vanaf € 2.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Voetelementen alu
• Stof Mala 500 Brown
• Hoofdbord Perth

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 25 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Smart Latex topdekmatras.
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B O XSP R I N G DA R W IN
vanaf € 1.999,-*
Hier afgebeeld met:
• Rechthoekige poten hout alu
• Stof Mala 100 Aubergine
• Hoofdbord Darwin
(Optioneel: voetbord Darwin)

B O XS PR I NG JAMES TOWN
vanaf € 1.999,-*
Hier afgebeeld met:
• Cilindrische poten RVS-look
• Stof Sono 600 Pink
• Hoofdbord Jamestown
• Hocker Summer

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 20 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Smart Comfortsschuim topdekmatras.
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 20 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Smart Comfortschuim topdekmatras.
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B O XSP R I N G N E W C A ST LE

B O XS PR I NG FAS HI O N

vanaf € 1.999,-*
Hier afgebeeld met:
• Verstelbare boxsprings incl. matrasbeugels
• Rechthoekige poten hout zwart
• Stof Occa 400 Black (binnenkort uit de collectie)
• Hoofdbord Newcastle
(Optioneel: voetbord Darwin)

vanaf € 1.799,-*
Hier afgebeeld met:
• Rechthoekige poten hout wengé
• Stof Smile 500 Aqua
• Hoofdbord Fashion
• Hocker Summer
• Voetenbank Forest

topdek split

20

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Smart 20 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Smart Comfortschuim topdekmatras.

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Easy 20 boxsprings, Feel Fit P4 Colour pocketveringmatrassen en Easy Comfortschuim topdekmatras.
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B O XSP R I N G I MA G E
vanaf € 1.499,-*
Hier afgebeeld met:
• Rechthoekige poten hout wengé
• Stof Joy 700 Black
• Hoofdbord Image
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* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Easy 20 boxsprings en Feel Fit P4 Stretch pocketveringmatrassen.

B O XS PR I NG DANCE
vanaf € 1.250,-*
Hier afgebeeld met:
• Cilinderpoten kunststof zwart
• Stof Smile 100 Grey
• Hoofdbord Dance

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Easy 20 boxsprings en Feel Fit P2 Stretch pocketveringmatrassen.
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E AS TB O R N KEUZE VAN EEN B O XS PR I NG

EEN BOXSPRING DIE BIJ JE PAST
SLAAP JE FIT Geen dag zonder nachtrust! Goed
slapen verbetert je concentratievermogen en
maakt je energieker. Een goed bed is daarom
van groot belang, maar waar moet je bij
aankoop op letten? Eastborn helpt je bij het
maken van de juiste keuze.
Eastborn staat voor kwaliteit in boxsprings en matrassen van Nederlandse
bodem. Een naam die zich door de jaren heen heeft bewezen met hoogstaande
service én betrouwbaarheid. Het merk Eastborn garandeert je altijd een goed
product!

Met de jongens naar het
voetbal, ik heb er zin in
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MATRASSEN VOOR ELK TYPE SLAPER
Slaap je liever op een stevig bed of moet het juist wat
soepeler zijn? Om aan beide wensen te voldoen zijn vrijwel
alle Eastborn Feel Fit pocketveringmatrassen leverbaar in
een ‘firm’ en een (zachtere) ‘standard’ uitvoering. Voor
jouw specifieke wensen ten aanzien van het ligcomfort zijn
er ook nog de Feel Fit Foam matrassen, onder andere met
drukverlagend traagschuim en comfortschuim. Welke matras
het beste bij jou past, ervaar je bij de Eastborn dealer. Loop
binnen, ga (proef)liggen en laat je adviseren!

KIES JE EIGEN STIJL
Eastborn laat je kiezen uit boxsprings en hoofdborden in
diverse uitvoeringen: van slanke tot volumineuze modellen en
van strakke afwerking tot fijne detaillering. Met jouw keuze
van model, bekledingsstof en kleur creëer je je eigen bed.
Ook als je het net even anders wilt, geeft Eastborn je de
vrijheid om de gewenste sfeer aan je slaapkamer te geven.
Laat je inspireren door de voorbeelden in deze brochure!

WAT IS JOUW DROOM JE WAARD?
Ieder heeft zo z’n eigen idee over hoe hét droombed er
uitziet. En over wat het mag kosten. Ook jij hebt vast een
maximumbedrag voor je nieuwe bed in gedachten. Om je het
zoeken en vinden te vergemakkelijken hanteert Eastborn
een heldere prijsopbouw. In deze brochure hebben we onze
boxsprings aflopend in prijs weergegeven, dus van meer
luxueuze naar ‘basic’ uitvoeringen. Tegen meerprijs is elke
Eastborn boxspring leverbaar in een verstelbare uitvoering,
die je extra mogelijkheden geeft tot ontspannen op bed.

EASTBORN BOXSPRINGS IN 3 KLASSEN
EAS TB O R N PER F ECT

EA S T B ORN S M A RT

EA S T B ORN EA S Y

• Perfect 30 boxsprings vast en verstelbaar met hoogte 30 cm en
Pocketvering interieur.
• Perfect elektrisch verstelbare boxsprings hebben een vaste rand van
10 cm hoogte.
• Perfect elektrisch verstelbare boxsprings zijn voorzien van een draadloze,
radiografische handbediening en een gestoffeerde matrasbeugel.

• Smart 25 boxsprings vast en verstelbaar met hoogte 25 cm en
Pocketvering interieur.
• Smart 20 boxsprings vast en verstelbaar met hoogte 20 cm en
Pocketvering interieur.
• Smart elektrisch verstelbare boxsprings zijn voorzien van een draadloze,
radiografische handbediening en een gestoffeerde matrasbeugel.

• Easy 20 boxsprings vast en verstelbaar met hoogte 20 cm en
Bonellvering interieur.
• Easy elektrisch verstelbare boxsprings zijn uitgerust met een draadloze,
radiografische handbediening.
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E AST BORN STOFFEN

PERFECT / SMART COLLECTIE

KIES JE BEKLEDING EN BEKEN KLEUR!
SLAAP JE FIT Geen dag zonder nachtrust! Voor de
stoffering van boxsprings uit onze Perfect en Smart
collecties (prijsklasse vanaf € 1.999,-*) kun je kiezen uit
diverse meubelstoffen en kunstleer. Deze rijk gesorteerde
collectie, die met zorg is samengesteld door de stylisten van
Eastborn, bevat tijdloze classics, trendy tinten en gewaagde
accentkleuren voor wie zich durft te onderscheiden.

S TO F L O B I

100 Black

100 Aubergine

* Prijs voor een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie, 180 cm breed.

100 Beige

200 Brown

300 Anthracite

200 Beige

300 Black

400 Anthracite

500 Grey

600 Pink

100 Light Grey

200 Anthracite

300 Fuchsia

100 Grey

200 Blue

300 Beige

400 Taupe

400 Blue

500 Aqua

600 Taupe

700 Antracite

S TOF V ENTA

200 Lime

300 Grey

400 Beige

500 Brown

600 Black

700 Anthracite

S TO F VI GO

S TOF V I DA

200 Taupe

300 Beige

400 Brown

500 Anthracite

600 Black

EASY COLLECTIE
S TO F JOY

100 Ivory
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200 Petrol

S TO F MAL A

100 White

TAKE IT EASY Zelfs de Easy ‘instapcollectie’ van Eastborn
biedt je volop mogelijkheden om jouw nieuwe boxspring
creatief vorm te geven. De keuze uit stoffen is dan
misschien wat minder uitgebreid, maar daar staat een
bijzonder aantrekkelijk prijskaartje tegenover!

S TOF S ONO

S TOF T I NTA

S TOF S M I LE

300 Dark Brown

400 Taupe

600 Anthracite

700 Black

Getoonde stoffen zijn leverbaar onder voorbehoud van collectiewijzigingen na verschijnen van deze brochure.

100 Grey
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EASTBORN ACCESSOIRES
PRIVATE LIGHT

VOETENBANK FOREST

VOETENBANK FIELD

HOCKER SUMMER

HOCKER SUMMER TABLEAU

NACHTKASTJE MOONLIGHT

NACHTKASTJE SPRING

Subtiele verlichting voor onder je bed, voorzien van
sensor. Reageert op je beweging.

115 x 41 x 40 cm (lxbxh).

160 x 45 x 45 cm (lxbxh). Voorzien van deksel/klep met scharnier en voorzien van
speciale, traploze klepdragers. Kleurmogelijkheden voor houten poten: alu, wengé,
eiken.

42 x 42 x 50 cm (lxbxh).

42 x 42 x 53 cm (lxbxh). Kleurmogelijkheden voor
poten: alu, wengé, eiken. Kleurmogelijkheden voor
tableau: alu, wengé, eiken en glas. Ook mogelijk om te
bestellen met alleen een tableau, zonder poten.

48 x 35 x 63 cm (lxbxh). Afwerkingsmogelijkheden
voor romp met laden: blank gelakt eikenfineer,
alu gespoten MDF, wengé, ebben.

40 x 42 x 60 cm (lxbxh). Kleur: eiken.
Voorzien van lade met push-to-open.

EASTBORN POTEN

HOUTEN POOT, CILINDRISCH

HOUTEN POOT, RECHTHOEKIG

HOUTEN POOT, RECHTHOEKIG MET RVS STRIP

HOUTEN POOT, RECHTHOEKIG

HOUTEN POOT, TAPS

HOUTEN VOETELEMENT

HOUTEN VOETELEMENT

Kleuren: alu, wengé. Te leveren op 12 en 18 cm hoogte.
Ook leverbaar met wiel en rem.

Kleuren: alu, eiken, wengé, ebben zwart. Te leveren op
12 cm hoogte. Ook leverbaar met wiel en rem.

Kleuren: wengé, eiken, wit. Te leveren op 12 cm hoogte.

Kleur: zwart. Te leveren op 6 cm hoogte.

Kleur: eiken. Te leveren op 12 cm hoogte.

Kleuren: eiken, wengé, alu. Te leveren op 6 cm hoogte.
Breedte 15 x 15 cm.

Kleur: zwart ebben. Te leveren op 6 cm hoogte.

CHROOM-LOOK VOETELEMENT

CILINDRISCHE POOT

STAAL POOT, CONISCH

DESIGN POOT

STAAL POOT, CILINDRISCH

KUNSTSTOF SCHROEFPOOT MET OPVULRINGEN

KUNSTSTOF POOT, CILINDRISCH

Kleur: chroom-look. Te leveren op 6 cm hoogte.

Kleur: RVS look. Te leveren op 6, 12 en 18 cm hoogte.

Kleur: staal. Te leveren op 12 cm hoogte.

Kleur: chroom. Te leveren op 12 cm hoogte.

Kleur: zwart. Te leveren op 9, 12, 15 en 18 cm hoogte.

Kleur: zwart. Opvulringen 3 en 6 cm. Hoogte naar eigen
keuze tot maximaal 24 cm.

Kleur: zwart. Te leveren op 12 cm hoogte.
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EAS TB O R N L ATTENB O D EM S

LATTENBODEMS VAN EASTBORN

Vandaag haar spreekbeurt
voorbereiden, ik heb er zin in
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JOUW BASIS VOOR GEZOND SLAPEN
Door de open structuur zorgen
lattenbodems voor een optimale
ventilatie en een hygiënisch
slaapklimaat. Met een Eastborn
lattenbodem in combinatie
met een Feel Fit pocketveringof foammatras ben je zeker van
een kwalitatief hoogwaardig
slaapsysteem!

Je kunt kiezen uit een vaste of verstelbare lattenbodem. De lattenbodem is eventueel uit te rusten met een
matrasbeugel, die het verschuiven van de matras voorkomt bij het verstellen van de bodem. Naast plaatsing
in een bedombouw is het ook mogelijk de lattenbodem vrij te plaatsen dankzij optioneel leverbare poten
(in verschillende hoogtes).
LATTENBODEM SPECTRA
Zeer geschikt voor volkern schuimmatrassen, zoals een foammatras uit de Eastborn Feel Fit collectie.
Hoogwaardig berken multiplex 28-lattensysteem.

LATTENBODEM LUMINA
De juiste keuze voor combinatie met een pocketveringmatras, bijvoorbeeld uit de Eastborn Feel Fit collectie.
Ook geschikt voor volkern schuimmatrassen, zoals een foammatras uit de Eastborn Feel Fit collectie.
Hoogwaardig berken multiplex 42-lattensysteem.
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E AS TB O R N MATR AS S EN

Vandaag 'n nieuwe tijd
zetten, ik heb er zin in

EASTBORN HEEFT NAGEDACHT
OVER JE MATRAS
Na een hele dag druk in de weer te zijn
geweest, kunnen lichaam en geest wel wat
ontspanning gebruiken. Een goede en
gezonde nachtrust is onmisbaar om lijf en
leden te laten herstellen van alle geleverde
mentale en fysieke inspanningen. Zodat
je na een nacht lekker slapen weer fris en
energiek aan een nieuwe dag kunt beginnen.
Het is wetenschappelijk bewezen dat iemand
die gezond slaapt beter presteert, zich beter
kan concentreren en minder lichamelijke
klachten heeft.
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Bij Eastborn weten we precies wat er nodig is om een matras:
1. goed af te stemmen op het lichaam;
2. optimaal vocht te laten opnemen en weer af te laten geven;
3. een lange levensduur te geven.
Met deze kennis maken we doordachte matrassen, die jou na
een comfortabele nachtrust elke dag opnieuw weer fris en
fit doen opstaan! Lees meer over de keuze van jouw matras
op pagina 38.
FEEL FIT POCKETVERINGMATRASSEN
Onze Feel Fit pocketveringmatrassen zijn te gebruiken op
elke goed ventilerende vlakke en verstelbare matrasdrager
of bedbodem. Houd je van het typische dubbele veercomfort
en de uitstraling van een boxspring? Combineer dan een Feel
Fit pocketveringmatras met een Eastborn Perfect, Smart
of Easy boxspring. Slaap je toch liever op een lattenbodem
dan is ons model Lumina de ideale basis onder jouw Feel Fit
pocketveringmatras.
FEEL FIT FOAMMATRASSEN
Als jouw voorkeur uitgaat naar een volkern schuimmatras,
dan ben je met een foammatras uit onze Feel Fit collectie
verzekerd van uitstekend ligcomfort. Dit komt onder meer
door toepassing van drukverlagende materialen als traagschuim. Je kunt kiezen uit vier typen foammatrassen.

TOPDEKMATRASSEN
Een zogenaamde topdekmatras is letterlijk de ‘finishing
touch’ om te komen tot het perfecte slaapsysteem. Een
tweepersoons topdekmatras van Eastborn leg je boven op je
matras, wat een ongekend aangenaam ligcomfort geeft. Het
eerste gevoel is lekker zacht, terwijl je de ondersteuning
van je gewone matras blijft voelen. De topdekmatras is
eenvoudig te keren en te luchten. Dit komt het slaapklimaat
ten goede en bovendien de levensduur van je slaapsysteem.
Wil je twee verstelbare boxsprings, maar met het comfort
van een tweepersoons topdek? Eastborn geeft je het ideale
antwoord met Topdek Split. Daarmee kun je de boxsprings
onafhankelijk van elkaar verstellen, zonder voelbare naad
in het midden!

topdek split

SENSITY®
Vrijwel alle Feel Fit matrassen en topdekmatrassen zijn
voorzien van een matrasstof met Sensity® behandeling.
Dit houdt in dat de stof van de matrassen is behandeld met
probiotica, die op natuurlijke wijze voorkomen dat allergenen
en huisstofmijt een voedingsbodem krijgen. Het effect van
Sensity® is ook na wassen op 40 of 60 ºC gegarandeerd,
samen met een blijvend hygiënische en frisse slaapomgeving.
De volgende pagina’s laten je op papier kennismaken met
onze Feel Fit matrassencollectie. Bezoek je dichtstbijzijnde
Eastborn dealer voor een test in de praktijk, waarna je op
basis van eigen ervaring de beste keuze kunt maken!
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EASTBO R N M AT R A SSE N
Multiple Phase Technology

FEEL FIT POCKETVERINGMATRASSEN

De Feel Fit P12, P10 en P8 matrassen hebben een Multiple
Phase Technology pocketveer. Deze pocketveren zijn
thermisch nagehard. Elke Multiple Phase Technology pocketveer is verpakt in een los zakje (pocket). De onderscheidende
en bijzondere eigenschap van de Multiple Phase Technology
pocketveer is dat de zandlopervormige veer reageert in
drie fasen. Hierdoor wordt het lichaam op de juiste wijze
ondersteund en krijgt het een uitstekend ligcomfort.
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Feel Fit Pocketveringmatras P12, P10, P8.
Met Perfect-klasse bekleding en confectionering.
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mate van indrukking van de veer —>
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Fase 1 - zachter
Zacht en luxueus gevoel, de eerste aanraking met het lichaam
Fase 2 - zachter
Zachte ondersteuning
Fase 3 - harder
Ondersteunt en geeft stabiel ligcomfort

Advanced Pocket Technology (APT)

Feel Fit Pocketveringmatras P6, P4.
Met Smart-klasse bekleding en confectionering.

De Feel Fit P6 matras heeft Advanced Pocket Technology veren.
Door de toepassing van hoogwaardige technologie worden de
Advanced pocketveren veredeld. Tijdens het productieproces
wordt de Advanced pocketveer op gepatenteerde wijze
elektrothermisch nagehard. Ook na vele jaren intensief
gebruik komt de Advanced pocketveer steeds weer terug in
zijn oorspronkelijke stand.

Feel Fit Pocketveringmatrassen

P12

P10

P8

P6

P4

P2

Kern

Multiple Phase Technology
Pocketvering met
375 veren per m2

Multiple Phase Technology
Pocketvering met
300 veren per m2

Multiple Phase Technology
Pocketvering met
240 veren per m2

Gezoneerde Advanced
Pocketvering met
300 veren per m2

Gezoneerde Pocketvering
met 240 veren per m2

Pocketvering met
240 veren per m2

Afdeklaag

Natuurlatex of Visco

Latex of Visco

Comfortschuim

Comfortschuim

Kwaliteitsschuim

Kwaliteitsschuim

Doorgestikte binnenbekleding

Fresssh! fibre

Fresssh! fibre

Fresssh! fibre

Comfortfill

Comfortfill

Comfortfill

Matras interieur

Matras exterieur
Matrashoogte

Ca. 24 cm

Ca. 24 cm

Ca. 20 cm

Bekledingsstof

Elastische stretch

Elastische stretch

Elastische stretch

Kwaliteit van bekleding en confectionering

Perfect-klasse

Smart-klasse

Easy-klasse

Hygiëne

nnn

nn

nn

n

Ventilatie

nnn

nn

nn

nn

Duurzaamheid

nnn

nnn

nnn

nn

Gebruiksgemak

nnn

nn

nn

nn

Drukzones

Met soepele schoudercomfortzone

Met soepele schoudercomfortzone

Comfort / hardheid

Firm en Standard

Firm en Standard

Firm en Standard

Standard

✓

✓

✓

Optioneel
Colour uitvoering1

✓

✓

✓

Hoogte Colour matras1

Ca. 21 cm

‘Je t’aime’ uitvoering

✓

✓

✓

✓

Gekoppelde uitvoering3

✓

✓

✓

Uitsluitend mogelijk bij ‘Perfect’ uitvoering (optioneel)

–

Upgrade naar Perfect-klasse bekleding en
confectionering

n.v.t.

✓

–

2

Ca. 21 cm

Ca. 18 cm
✓

✓

–

Resultaat veredelingstechniek
Traditionele pocketveer		 Advanced pocketveer

Legenda
Hygiëne:
nnn 
Superieure hygiëne door Sensity behandeling en wasbaarheid van de
afritsbare matrashoes op 60°
nn 
Uitstekende hygiëne door Sensity behandeling en wasbaarheid van de
afritsbare matrashoes op 40°
n
Goede hygiëne. De afritsbare matrashoes is wasbaar op 40°
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Feel Fit Pocketveringmatras P2.
Met Easy-klasse bekleding en confectionering.

basis jarenlange resultaat
		
belasting

basis jarenlange resultaat
		
belasting

Ventilatie:
nnn 
Extra ventilerend door Airmax border en Fresssh! Fibre doorstikmateriaal
nn 
Goed ventilerend volgens Eastborn standaard
Duurzaamheid:
nnn 
Extra lange levensduur door elektrothermisch nageharde veren
nn 
Goede levensduur volgens Eastborn standaard
Gebruiksgemak:
nnn 
Matras uitgevoerd met royale handgrepen
nn 
Matras uitgevoerd met lusvormige handgrepen

Deze matrassen zijn tevens leverbaar in de uitvoering ‘Colour’,
bekleed met dezelfde meubelstof als je Eastborn boxspring
(zonder doorstikmateriaal). Een Colour matras dien je altijd
te gebruiken in combinatie met een topdekmatras.
2
’Je t’aime’ uitvoering: tweepersoonsmatras met 2 kernen met
verschillende hardheid.
3
Gekoppelde uitvoering: twee matrassen met gelijke hoogte,
gekoppeld door een rits.
1
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FEEL FIT FOAMMATRASSEN
F7

Feel Fit Foammatrassen

F7

F5

F3

F1

Kern

Tweedimensionaal geprofileerd
traagschuim met een kern van
comfortschuim. Gezoneerd.

Driedimensionaal
geprofileerd comfortschuim

Geprofileerd comfortschuim

Kwaliteitsschuim

Doorgestikte binnenbekleding

Fresssh! fibre

Fresssh! fibre

Comfortfill

Comfortfill

Matras interieur
F5

Matras exterieur

Feel Fit Foammatras F7 en F5.
Met Perfect-klasse bekleding en confectionering.

Matrashoogte

Ca. 21 cm

Ca. 18 cm

Ca. 16 cm

Bekledingsstof

Elastische stretch

Elastische stretch

Elastische stretch

Kwaliteit van bekleding en confectionering

Perfect-klasse

Smart-klasse

Easy-klasse

Hygiëne

nnn

nn

n

Ventilatie

nnn

nn

nn

Gebruiksgemak

nnn

nn

nn

Comfort / hardheid

Firm en Standard

Standard

Standard

Uitsluitend mogelijk bij ‘Perfect’
uitvoering (optioneel)

–

✓

–

Optioneel

Feel Fit Foammatras F3.
Met Smart-klasse bekleding en confectionering.

Gekoppelde uitvoering

✓

Upgrade naar Perfect-klasse bekleding en confectionering

n.v.t.

Legenda
Hygiëne:
nnn 
Superieure hygiëne door Sensity behandeling en wasbaarheid van de
afritsbare matrashoes op 60°
nn 
Uitstekende hygiëne door Sensity behandeling en wasbaarheid van de
afritsbare matrashoes op 40°
n
Goede hygiëne. De afritsbare matrashoes is wasbaar op 40°
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Feel Fit Foammatras F1.
Met Easy-klasse bekleding en confectionering.

✓

Ventilatie:
nnn 
Extra ventilerend door Airmax border en Fresssh! Fibre doorstikmateriaal
nn 
Goed ventilerend volgens Eastborn standaard
Duurzaamheid:
nnn 
Extra lange levensduur door elektrothermisch nageharde veren
nn 
Goede levensduur volgens Eastborn standaard
Gebruiksgemak:
nnn 
Matras uitgevoerd met royale handgrepen
nn 
Matras uitgevoerd met lusvormige handgrepen
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TOPDEKMATRASSEN
Topdekmatrassen

Perfect Latex
genopt

Smart Latex II

Smart Comfortschuim genopt

Easy
Comfortschuim

Kern

Latex

Latex

Comfortschuim

Comfortschuim

Doorgestikte
binnenbekleding

Fresssh! fibre

Comfortfill

Comfortfill

Comfortfill

Matrashoogte

Ca. 7 cm

Ca. 7 cm

Ca. 7 cm

Ca. 7 cm

Bekledingsstof

Elastische stretch
met Sensity®
behandeling

Elastische stretch
met Sensity®
behandeling

Elastische stretch
met Sensity®
behandeling

Elastische stretch

✓

✓

✓

✓

Matras interieur

Matras exterieur

Topdekmatras
Perfect Latex genopt

Optioneel
Topdekmatras Split

Topdekmatrassen zijn ook leverbaar als Topdek Split, waarmee het mogelijk is om een tweepersoons topdek te
gebruiken op een verstelbaar bed.

Topdekmatras
Smart Latex II
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Topdekmatras
Easy Comfortschuim

Vandaag 3 vergaderingen
ik heb er zin in
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EASTBO R N M AT R A SSE N

ZO KIES JE DE IDEALE MATRAS

1

GOEDE ONDERSTEUNING
De wervelkolom is de schokdemper van het lichaam. Door
de S-vorm beschermt de wervelkolom de hersenen tegen
schokken als gevolg van lopen, rennen of springen. Om
deze functie dag in dag uit goed te kunnen vervullen, is een
goede nachtrust van levensbelang. Hoe beter je wervelkolom
uitrust en ontspant tijdens je slaap, hoe beter je overdag
functioneert. Een matras van Eastborn verzekert je van een
gelijkmatige ondersteuning van je lichaam. Of je nu op je
rug slaapt of op je zij. Onze matrassen zorgen ervoor dat je
wervelkolom de natuurlijke S-curve behoudt en tegelijkertijd
je onderrug voldoende opwaartse steun biedt. Dit noemen we
de ‘conformiteit’ van een matras; hoe beter die is, hoe beter
je lichaam zich kan ontspannen en kan uitrusten. Eastborn
verstaat als geen ander de kunst om matrassen te maken
waarvan de vering zich afstemt op je lichaamsbouw en
gewicht. Hoe dat precies zit en vooral ligt, kun je zelf
ervaren bij de Eastborn dealer, die je graag deskundig bij
je keuze voor een matras adviseert.
Correcte
rugligging
Correcte
zijligging
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2

COMFORT DOOR AFWERKING EN UITVOERING
Om tegemoet te komen aan uiteenlopende slaapwensen
biedt de Eastborn matrassencollectie je een ruime keuze
aan uitvoeringen en afwerkingsmaterialen.

3

KEUZE VAN AFDEKLAAG IN POCKETVERINGMATRAS
De kern van elke Eastborn pocketveringmatras is aan twee
zijden met een zogenaamde afdeklaag bedekt. Deze laag,
die als drukverdeler in belangrijke mate het ‘gevoel’ van
de matras bepaalt, bestaat naar keuze uit:
• (Natuur)Latex. Blijvende veerkracht, antiallergeen, een
goede ventilatie en vochtregulatie zijn eigenschappen
van latex, dat hierdoor bijdraagt aan een gezonde en
verkwikkende nachtrust.
• Traagschuim (visco). Traagschuim vormt zich onder invloed
van lichaamswarmte- en gewicht volledig naar je lichaam én
ondersteunt je lichaam daar waar je het nodig hebt, zonder
dat je druk op je lichaam ervaart (alleen bij P10 en P12).
• Comfortschuim. De laag comfortschuim geeft de matras
naast ventilatie extra stevigheid, wat een matras die is
afgewerkt met dit materiaal ook geschikt maakt voor
zwaardere mensen.

4

DOORSTIKKING EN CONFECTIONERING
Wij stikken de tijk van al onze matrassen door met een zacht
materiaal dat een wezenlijke rol speelt bij de vochtregulatie:
Eastborn Fresssh! Fibre is een speciaal doorstikmateriaal
dat ervoor zorgt dat het vocht dat je gedurende de nacht
verliest, zich over een grote oppervlakte verspreidt.
Hierdoor wordt het nóg gemakkelijker en sneller afgegeven
aan de omgeving, wat bijdraagt aan een aangenaam en
gezond slaapklimaat.

Matrassen met een Airmax border zijn éxtra ventilerend;
ideaal voor mensen die meer dan gemiddeld transpireren in
hun slaap. In dat geval is de Perfect matras, waarbij Airmax
is verwerkt in de zijkanten, een aanbevelenswaardige en
comfortabele keuze. Alle Eastborn matrassen zijn uitgevoerd
met een afritsbare hoes die volgens de reinigingsvoorschriften
apart kan worden gereinigd.

A part of the Hilding Anders family...
Sinds 1939 stelt Hilding Anders zich ten doel om mensen een goede nachtrust te bezorgen. Wat begon in
een timmermanswerkplaats in het zuiden van Zweden, is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in
de beddenbranche. Hilding Anders is er trots op om bedden en matrassen te leveren voor ieders behoeften:
van de meest elementaire tot de meest exclusieve, van Scandinavië tot in Azië.
Het hoofdkantoor van Hilding Anders is gevestigd in Zweden, maar 7.000 medewerkers werken verspreid
over 40 markten in de hele wereld en zij bepalen de concurrentiekracht van de onderneming. Met hun
vakmanschap geven zij inhoud en vorm aan succesvolle merken en uitgebreide private label-concepten.
Hoewel de bedrijven van Hilding Anders verschillende achtergronden hebben, delen zij de passie om voor
steeds meer mensen een goede en gezonde nachtrust mogelijk te maken.
Hilding Anders Nederland vertegenwoordigt de merken Pullman, Eastborn en Jensen.

Hilding Anders Netherlands BV
Postbus 62 · 7680 AB Vroomshoop · T: 0546 - 666 777 · F: 0546 - 644 055
E: nederland@hildinganders.com · www.eastborn.nl
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