
Swissflex® Hybrid Collectie
De som van de beste materialen  

levert een uniek geheel op.

swiss made
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swiss made

Het beste van drie werelden – in één slaapsysteem.
Geborgenheid in de hoogste klasse.

Goedemorgen, goede dag
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swiss made

Swissflex ontwikkelt al meer dan 60 jaar 
hoogwaardige slaapoplossingen voor 
consumenten die het beste willen. Het merk 
combineert de fascinatie voor een heerlijke 
nachtrust met een streven naar perfectie, 
innovatie, Zwitsers vakmanschap en 
hoogwaardig handwerk. Hierdoor ontstaan 
een exclusief slaapcomfort en geborgenheid 
in de hoogste klasse: indrukwekkend, perfect 
en met een luxe uitstraling.

Voor het optimale ligcomfort stemt 
Swissflex alle afzonderlijke elementen op 
elkaar af tot een geïntegreerd slaapsysteem. 
Hoogwaardige matrassen met geavanceerde 
lattenbodems die, in combinatie met onze 
verschillende bedomrandingen, toplagen 
en kussens, zorgen voor het optimale, 
individuele slaapcomfort.

Nu lanceren we de Swissflex® Box, 
de Swissflex® Hybrid Collectie en het 
Swissflex bridge®-systeem die staan voor 
slaapcomfort in de hoogste klasse.

Top-layer

Matrassen

Lattenbodems

Het beste van drie werelden – in één slaapsysteem.
Geborgenheid in de hoogste klasse.
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De comfortmatrassen van de Swissflex® 
Hybrid Collectie combineren de voordelen 
van veerkern- en schuimtechnologie tot een 
ongekend slaapcomfort.

Daarnaast zorgt het Hybrid-systeem voor 
een perfect samenspel tussen de matras en 
de lattenbodem, omdat de zone-indelingen 
heel nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd.

Deze balans tussen drukontlasting en 
ondersteuning zorgt voor een uniek comfort 
in de hoogste klasse.

De geraffineerde nieuwe producten van 
de Swissflex® Hybrid Collectie garanderen 
een geborgenheid in de hoogste klasse 
– met hoogwaardige materialen en een 
schitterende afwerking. Met de nieuwe 
Premium-matrassen van Swissflex® voelt  
u zich als op handen gedragen.

Geborgenheid met Swissflex® Hybrid-matrassen
Heerlijk comfortabel

Een gezonde nachtrust kent verschillende fases waarin uw lichaam 
uitrust en zich herstelt. Terwijl u slaapt, verwerken uw hersenen 
alles wat u de afgelopen dag heeft meegemaakt. Nieuwe ervaringen 
worden 's nachts onbewust herhaald, gesorteerd, georganiseerd en 
tenslotte opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Na de lichte slaap volgt de diepe slaap. Dit is de meest herstellende 
fase van uw nachtrust. Het lichaam herkent geen prikkels meer en is 
volledig ontspannen.

Met ergonomische, hoogwaardige slaapsystemen levert Swissflex 
een belangrijke bijdrage aan een herstellende diepe slaap en dus aan 
een goed begin van de volgende dag.

23 0 1 2 3 4 5 6 7 uur

Inslapen en
wakker worden

Lichte slaap

Droom

Diepe slaap
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Vulling met wasbare 
schaapsscheerwol

Afneembare, 
wasbare hoes

Airwave-band 
voor goede 
ventilatie

Top-layer van 
GELTEX® inside, latex of 

visco-elastisch schuim

Basiskern met 7 zones en randversteviging 
3 hardheidsgraden: soft, medium, firm

Lendesteunen

3-laagse middenzone met 
mini-pocketveren van 6 cm

Schouderzone met 
pocketveringkern van 14 cm

Swissflex® Top-layer  
Bij het model SF Hybrid 24, is de dikte 
van de Top-layer teruggebracht naar 
4 cm en verbonden met de basiskern. 
U kunt kiezen uit GELTEX® inside of 
visco-elastisch schuim.

GELTEX® inside 
ondersteunend comfort en  
verkoeling

Latex  
soepel en comfortabele  
warmte

Visco 
drukverlaging

Bij het SF Hybrid 26-model zijn 
er drie verschillende top-layers 
beschikbaar; een toplaag van 
GELTEX® inside, latex of visco- 
elastisch schuim (traagschuim).

Swissflex®-lattenbodems  – Luxueus slapen

Het ultieme ligcomfort wordt vervolmaakt door het afgestemde samenspel van de lichaams- 
 zones in matras en lattenbodem.

Het zelfregulerende Swissflex bridge®-systeem past zich als een schaduw aan elke 
beweging aan. Ontlasting en ondersteuning, precies daar waar u het nodig heeft. U vindt   deze 
luxueuze ervaring in vier verschillende lattenbodems en ook in de nieuwe Swissflex® Box met 
geïntegreerd bridge®-systeem. 

Swissflex® Hybrid Collectie 
Als op handen gedragen

De Swissflex® Hybrid Collectie biedt 
de unieke ervaring van optimaal 
comfort door de fusie van verschillende 
technologieën. Deze innovatie van 
Swissflex combineert de voordelen van 
veerkern- en schuimtechnologie tot een 

uniek en ergonomisch slaapcomfort. 
Om het slaapcomfort nog individueler 
te maken, kunt u bovendien kiezen uit 
drie verschillende toplaagmaterialen die 
geïntegreerd worden in uw matras.
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Vulling met wasbare 
schaapsscheerwol

Afneembare, 
wasbare hoes

Airwave-band 
voor goede 
ventilatie

Top-layer van 
GELTEX® inside, latex of 

visco-elastisch schuim

Basiskern met 7 zones en randversteviging 
3 hardheidsgraden: soft, medium, firm

Lendesteunen

3-laagse middenzone met 
mini-pocketveren van 6 cm

Schouderzone met 
pocketveringkern van 14 cm

Swissflex® Box Swissflex®-lattenbodem uni 15 bridge®
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Lengtes/Breedtes 80 cm
x
x
x

90 cm
x
x
x

95 cm
x
x
x

100 cm
x
x
x

120 cm
x
x
x

140 cm
x
x
x

160 cm
x
x
x

180 cm
x
x
x

200 cm
x
x
x

200 cm
210 cm
220 cm

Recticel Bedding (Schweiz) AG 
Bettenweg 12, CH-6233 Büron

www.swissflex.com

facebook.com/swissflex

instagram.com/swissflex.beds

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Swissflex®-hoes  
pure wash

Voor direct contact met de 
Top-layer – ook geschikt voor  

mensen met allergieën.

Swissflex®-hoes  
wool wash

De stof van de hoes is doorgestikt met 
wasbare schaapsscheerwol, voor een nog 

zachter ligcomfort, en de wol zorgt voor een 
perfecte vochtregulering.

Meer informatie en onze verkoopadviesprijs vindt u in onze prijslijst die u 
kunt downloaden op de Swissflex®-website.

www.swissflex.com

Swissflex®-hoezen
De matrashoezen van Swissflex® zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen – met of zonder  

doorgestikte vulling van schaapsscheerwol. Beide varianten zijn wasbaar.
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swiss made
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