
Specificaties 

• Geschikt voor lichaamsgewicht: Ideale ondersteuning bij lichaamsgewicht tussen de 

50 en de 130 kilo. 

• Hoogte: 18 cm hoog. 

• Gewicht matras: Dit verschilt per maat - gewicht ligt tussen de 11 kg t/m 22,5 kg. 

• Materiaal tijk: De bovenkant 98% polyester, 2% elasthan en de onderkant 100% 

polyester. 

• Kern matras: Koudschuim, opgebouwd uit twee lagen:  

o Airgocell® schuim (4,5 cm) 

o HRX-schuim (13,5 cm) 

• Ventilatie matras: door de open structuur en speciale gepatenteerde insnijdingen 

optimale ventilatie. 

• Weerszijde beslaapbaar: Nee, wel zijn het hoofd- en voeteind te keren. 

• Slaaptype: Het matras is geschikt voor alle slaaptypes. Zo kan iedereen heerlijk 

dromen, of je nu op je buik, rug of zij slaapt.  

• Productieland: Emma wordt in Duitsland geproduceerd. 

• Garantie: 10 jaar. 

Extra informatie: 

Alle pluspunten op een rij  

• Optimale ondersteuning van je lichaam  

• Licht matras, makkelijk verplaatsbaar  

• Hoge kwaliteit waardoor dit matras langer meegaat 

• Ademende hoes waardoor het zweet afgevoerd wordt 

 

Op welke bedbodems adviseren jullie het Emma matras te plaatsen? 

• Inzetboxspring/boxspring 

• Schotelbodem 

• Spiraalbodem 

• Lattenbodem (afstand latten maximaal 3 cm).  

• Het Emma Matras kan op elke bodem gelegd worden, dus zelfs op de grond. Zolang 

de ondergrond schoon en droog is kan je met het Emma Matras alle kanten op! Als je 

het matras rechtstreeks op de grond legt, is het wel aan te raden om het matras met 

enige regelmaat op z'n zij te leggen. Zo kan het matras even op adem komen en goed 

doorluchten. 

 

Kan het matras ook geplaatst worden op een verstelbare bodem? 

Ja, het matras kan zonder problemen gebogen worden tot een hoek van 45 graden, dus de Easy 

kan ook op een verstelbare bodem gelegd worden. Een boek lezen of lekker televisiekijken in bed 

is dus geen enkel probleem. 



 

 

Hoe ligt het Easy by Emma matras?  

Met de Easy by Emma Matras, krijg jij de juiste ondersteuning en toch voel je de verlichting. De 

Easy is speciaal ontwikkeld door Emma om de pijnlijke drukpunten weg te nemen en jou een 

betere slaap te bezorgen. Het matras zorgt er namelijk voor dat je wervelkolom in de juiste 

natuurlijke positie blijft liggen ondanks je favoriete slaaphouding. Het matras geeft jou de juiste 

ondersteuning en daarbij de flexibiliteit waar dat aangenaam is. Krijg ondersteuning én voel de 

verlichting. Met matras Emma ervaar je geen pijnlijke drukpunten. Het matras is veerkrachtig, 

maar behoudt een zeer goede ondersteuning voor waar je lichaam dat nodig heeft en flexibiliteit 

waar dat prettig is. Het zorgt ervoor dat dat je wervelkolom in alle slaaphoudingen in de juiste, 

natuurlijke positie blijft liggen. Of je nu op je zij, rug of buik slaapt. De materialen van het matras 

passen zich aan je lengte, gewicht en slaaphouding aan, zodat je altijd héél comfortabel slaapt. 

Daarnaast ademt het materiaal uitstekend, waardoor jij en je matras lekker koel en droog blijven.  

 

 

Meer over de matrashoes 

De matras hoes van de Easy is gemaakt van vochtregulerend mateiaal en past door de elastische 

vorm perfect om het matras. Een witte hoes met aan de boven- en onderkant een grijze stof, dit 

maakt het extra stijlvol! De hoes van de Easy heeft antislip vlakken hierdoor ligt het matras stevig 

op de ondergrond.  

 

 

Zo houdt je je matras mooi  

Wij adviseren je om dit matras één keer per maand te keren van hoofd- naar voeteneind (is niet 

weerszijde beslaapbaar). Zo profiteer je zo lang mogelijk van de goede ondersteuning, omdat je 

niet iedere nacht dezelfde delen belast en de druk mooi verdeelt. 

 

 

30 dagen proefslapen 

Voorwaarden:  

• De 30 nachten gaan in op het moment dat het matras is bezorgd  

• Na ontvangst kan je het plastic verwijderen en ook de doos hoef je niet te bewaren  

• Als het matras toch niet bevalt, kan je een afspraak maken om die weer op te laten 

halen 

• Op laten halen is volledig kosteloos  

• Het totale aankoopbedrag staat binnen 14 werkdagen weer op je rekening 

 


