
Climate 
control in 
sleeping 
comfort



Swiss Technology Inside



ClimaComfort: de vierde dimensie
van slaapcomfort

• klimatiserend
• ventilerend 
• drukverdelend
• ergonomisch  

Klimatisering: de top van de slaappiramide
ClimaComfort introduceert matrassen met een revolutionaire klimatiserende 
werking. Wij combineren vakmanschap met technologische innovatie: 
bovenop de beste slaapergonomie creëren wij met behulp van de nieuwste 
materialen een constant aangenaam slaapklimaat. 

klimatiserend

ergonomisch

drukverdelend

ventilerend



Voelbaar klimatiserende werking
U kunt de klimatiserende werking van Watergel® in de toplaag voelen, wan-
neer u uw hand er even op laat rusten. De zachte, afritsbare buitenhoes heeft 
een Thermo-gel® finish, waardoor de werking van Watergel® optimaal tot zijn 
recht komt.

Ergonomische basis
De basis van al onze matrassen bestaat uit een gelaagde en gezoneerde op-
bouw van hardere en zachtere, verende en dempende materialen. Dankzij het 
uitgekiende ontwerp hebben onze matrassen een zeer hoge ergonomische 
waarde. 

Watergel®

Watergel® is een innovatief klimatiserend matrasschuim op 
waterbasis met een extreem elastische en open celstructuur. 
Watergel® zorgt voor regulering van lichaamswarmte en een 
constant, aangenaam slaapcomfort. In combinatie met hoog-
waardige technische materialen als Evopore® en ViscoPore® 
komt de werking van Watergel® optimaal tot zijn recht. Deze 
Zwitserse innovatie verwerken wij met puur Hollands vakman-
schap in de beste ergonomische matrassen.



Watergel®

EvoPoreHRC® 100p

EvoPoreHRC® 150p

Watergel®

EvoPoreHRC® 100p

Pocketvering

EvoPoreHRC® 150p

Kenmerken ClimaComfort
- Uitwisselbare collectie van vier matrassen en een topmatras
- Actieve klimatiserende werking
- Constant, aangenaam slaapklimaat
- Ergonomisch gevormd
- Verwisselbare, uitwasbare matrashoes
- Zwitserse innovatie + Hollands vakmanschap
- Onderhoudsarm, niet keerbaar

Collectie
Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, slaapgewoonten, postuur en  
conditie biedt ClimaComfort uniek slaapcomfort voor iedereen. Iedere  
matras heeft een gezoneerde kern voor ergonomische ondersteuning en 
daarboven een klimatiserende toplaag. De vier modellen hebben dezelfde 
hoogte en zijn daardoor ideaal om naast elkaar te gebruiken. ClimaComfort 
matrassen zijn geschikt voor vrijwel iedereen.

ST1000
Deze uit schuim opgebouwde matras heeft een toplaag van Watergel® met 
daaronder een uit twee lagen bestaande, gezoneerde EvoPore® kern, welke 
het lichaam tijdens het slapen ondersteunt.  

ST2000
De toplaag van Watergel® met daaronder EvoPore®, welke gelijk is aan die 
van de ST1000, wordt bij dit matras ondersteund door een pocketvering met 
zeven comfortzones. De pocketvering zorgt voor een prettige ergonomie en 
versterkt het ventilerend vermogen van dit matras. 



ST3000
Deze matras is opgebouwd uit vijf lagen schuim: onder de Watergel® toplaag 
geven twee verschillende lagen Viscopore® schuim een extra drukverlagende 
werking, zodat het bijna voelt alsof u zweeft, gestabiliseerd door een soepele 
laag EvoPore®. De onderzijde van deze matras is gemaakt van een gezo-
neerde EvoPore® kern. 

ST4000
De toplagen van dit matras zijn gelijk aan die van de ST3000 en zorgen voor 
een zeer goede klimatiserende werking, terwijl ook de drukverdeling ideaal is.  
U voelt optimale ontspanning zonder tegendruk en zonder oplopende  
temperatuur. De pocketvering met zeven comfortzones ondersteunt het  
lichaam op de plekken waar dit nodig is. 

Matrashoes met Thermo-gel® finish
Alle matrassen van ClimaComfort zijn voorzien van een afritsbare buitenhoes 
met Thermo-gel® finish. Thermo-gel® is 100% biologisch afbreekbaar en dus 
niet milieubelastend. Het reageert op individuele behoefte wanneer de tem-
peratuur en/of het vochtgehalte daartoe noodzaken, waarbij het verkoelende 
effect varieert van 0,5 tot 4 graden Celsius. De onderzijde van de hoes is 
gemaakt van ventilerende 3D-afstandsbreisel voorzien van antislip, waardoor 
het matras niet kan gaan schuiven.
 
Topmatras ClimaComfort
De topmatras bestaat uit 3 cm Watergel® aan bovenzijde en 3 cm EvoPore® 

aan onderzijde. De buitenhoes voorzien van Thermo-gel® finish is afneem-
baar en reinigbaar, zonder dat de Thermo-gel® werking teniet gedaan wordt.

Watergel®

SAF 4515

SAF 5320

EvoPoreHRC® 100p

EvoPoreHRC® 150p

Watergel®

SAF 4515

SAF 5320

EvoPoreHRC® 100p

Pocketvering

EvoPoreHRC® 150p

Ergonomische zone-indeling

Watergel®

EvoPoreHRC® 100p



Ervaar zelf het unieke aangename comfort van een ClimaComfort matras. 
Vind uw zorgvuldig geselecteerde slaapadviseur op www.clima-comfort.com

Afgebeeld matras ST-4000

Hoofd  Schouder  Lende  Heup  Bovenbeen  Onderbeen Voet

Dempende 
comfortlaag

• dempend én stevig

• ondersteunt 
nauwkeurige 
werking 
pocketvering

• bevordert 
duurzaamheid en 
slijtvastheid

Elastische 
bovenhoes 

• gemakkelijk 
afneembaar

• met klimatiserende 
thermogel®

• behoudt 
eigenschappen bij 
herhaald reinigen

Klimatiserende laag 
(3 cm)

• Watergel® met 
 unieke 

klimatiserende 
werking

• Ventileert zeer 
goed door 
opencelstructuur 

Drukverlagende 
comfortlaag (4 cm)

• Viscopore® spreidt 
drukpunten

• verdeeld in 
lichaamszones 

• comfort medium

Tweede 
drukverlagende 
comfortlaag (4 cm)

• Viscopore® spreidt 
drukpunten

• verdeeld in 
lichaamszones 

• comfort soft

Ondersteunende 
comfortlaag (3 cm)

• hoogwaardige 
EvoPore®

• stabiel 
ondersteunend

• opencelstructuur 
voor goede 
ventilatie

Uniek gezoneerde 
pocketvering

• 7 comfortzones

• gecomprimeerde 
tonvormige veren

• thermisch gehard

• stabiliserend 
staalbandkader 
rondom

Ventilerende 
onderhoes 

• sterk ventilerend 
3D-afstandsbreisel

• anti-slip coating 
voor stabiele 

 ligging matras 

Ergonomische zone-indeling



www.clima-comfort.com


