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Vitenzo Airmatras



Het natuurlijke comfort van lucht vormt de basis van 

de Vitenzo Airmatras. Dit revolutionaire systeem 

garandeert een ideale slaaphouding voor iedereen. 

Het basisprincipe is eenvoudig. U stelt de interne 

luchtdruk zelf in en ondervindt dus precies die 

ondersteuning welke voor uw lichaam ideaal is. Met 

de bediening stelt u het gewenste niveau in, op het 

display van de bediening kunt u precies zien hoe hard 

of zacht u de matras heeft ingesteld. Met een druk 

op de knop schakelt u vervolgens de pomp in welke de 

matras op het door u ingestelde niveau zal brengen. 

De pomp schakelt vanzelf weer uit. De matras blijft 

op dit niveau totdat u besluit het aan te passen. Het 

wijzigen van het comfort kan dus altijd maar hoeft 

niet.

De matraskern is geplaatst in een omranding met 

ventilerende kanalen. Deze kern wordt afgedekt met 

een topper van visco elastisch schuim. Onder invloed 

van druk en temperatuur vormt dit visco elastische 

schuim zich precies naar uw lichaam. U ervaart dus 

nauwelijks tegendruk, ideaal voor mensen met spier- 

of rugklachten. Door de optimale ondersteuning en 

drukverdeling van de matras is er bovendien een 

minimale kans op doorliggen. Voor extra ventilatie 

bevindt zich tussen de matraskern en de topper een 

laag van ventilerend 3-D materiaal.

De matras kan op elke bodem worden geplaatst. De 

Vitenzo Airmatras wordt standaard geleverd met een 

afritsbare, wasbare hoes. Maximale hygiëne dus. De 

maten van de matras zijn 80, 90 en 100 cm breed, 

de lengtematen zijn 200, 210 en 220 cm.

Uitgeslapen een actieve dag tegemoet, 

volop genieten van het leven. Dat begint bij 

een perfecte nachtrust.

Het geheim van een goede nachtrust is 

voor iedereen verschillend. Ieder leven heeft 

zijn eigen ritme, ieder lichaam is anders. 

Vitenzo luistert naar uw lichaam, daarom 

heeft Vitenzo voor iedereen een eigen 

slaapsysteem.

Vitenzo Airmatras, het revolutionaire, luchtondersteunende slaapsysteem.

Live your life,  
 sleep your own way

Wie kiest voor het comfort van lucht, wil natuurlijk 

ook eenzelfde ondersteuning van hoofd en nek. Het 

zelf instelbare Airkussen van Vitenzo is dan ook een 

perfecte aanvulling op uw persoonlijke slaapcomfort. 

Dit kussen wordt geleverd in 2 varianten, met of 

zonder extra compartiment voor de nek. De hoes van 

het kussen is afritsbaar en wasbaar.

De voordelen van een Vitenzo Airmatras

•  Instelbaar voor optimaal ligcomfort
•  Minimale drukpunten waardoor u minder 
 draait
•  Optimale ondersteuning
•  Licht van gewicht, eenvoudig op te maken
•  Matras hoeft nooit gekeerd te worden
•  Zakt niet door, behoudt altijd  
 ondersteuning
•  Geschikt voor iedere vlakke of verstelbare  
 bedbodem
•  Optimale matrasventilatie

De Vitenzo Airmatras bestaat uit
 
•  Omranding met ventilatie kanalen
•  Luchtkern met compartimenten
•  Pomp met afleesbare bediening(en)
•  Ventilerende 3-D laag
•  Topper met visco elastisch schuim
•  Matrashoes afritsbaar en wasbaar
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