the most personal mattress.

jouw lichaam, jouw slaap,
jouw matras

Het is tijd voor een
echt persoonlijk matras

perzona.nl
perzona.be

Er slaapt maar één iemand zoals jij
Jij bent uniek, maar waarom je matras eigenlijk niet? Met Perzona kies je voor een matras die volledig is

bij Perzona ligt
de focus op jou

Jij bent uniek
Jouw Perzona matras dus ook

afgestemd op jouw lichaam, jouw slaap en jouw wensen. Wij geloven namelijk niet in één matras voor iedereen,
daarom is het tijd voor een echt persoonlijke matras. Met een Perzona matras geniet je van jarenlang
zorgeloos slaapcomfort.

De perfecte ondersteuning dankzij het
gepatenteerde Tube Layer System
Onze matrassen zijn uniek door de gepatenteerde dwarsliggers oftewel het Tube Layer System. De tubes zorgen
voor persoonlijke ondersteuning en worden ingebed in een laag van drukverlagend, visco-elastisch schuim. Door
de ergonomisch gekozen plaatsen, tussen de gel-visco schuimlaag en pocketveren van het matras, zorgen de tubes
voor1perfecte ondersteuning en balans. Bepaal dus zelf jouw persoonlijke configuratie voor het beste slaapcomfort.
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reshape the way you sleep
3

De beste technieken voor jouw nachtrust
1

4

The next generation
Met het Triple-F foam zet Perzona absoluut een nieuwe standaard op het gebied van
drukverlagend slapen neer. Dit unieke gel-visco foam reageert snel op je bewegingen tijdens het
slapen en zorgt voor een uitstekende ventilatie.
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Tubes voor de perfecte ondersteuning
Het gepatenteerde Tube Layer System combineert drukverlagend slapen met extra ondersteuning
van instelbare tubes, die zijn geplaatst in het visco-elastisch schuim.

Uniek: Side 2 Side
De Perzona Individual 14 beschikt over een 7-zone pocketverenlaag die volledig doorloopt tot de randen van het matras. Naast verbeterde ventilatie geeft de Side-2-Side pocket
ook een beter ligcomfort aan de randen van het matras. Dit is natuurlijk helemaal ideaal bij een
tweepersoons opstelling.

TÜV Certifed
Onze matrassen zijn door het Duitse test instituut TÜV getest op duurzaamheid en drukverlaging.
Alle matrassen hebben de strenge TÜV norm op alle fronten gehaald, waardoor de kwaliteit is
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Het beste van twee werelden
Een perfect matras is gewoonweg vervaardigd van de beste materialen. Gelukkig hoef je niet
langer te kiezen tussen de goede ondersteuning van een pocketvering of een drukverlagend
matras. Perzona combineert het beste van alle matrassoorten in één matras: het hybride matras.
Onze hybride matrassen kenmerken zich door een optimale drukverlaging, ventilatie en een
geweldige ondersteuning dankzij het gepatenteerde Tube Layer System en de Leggett & Platt
Multispring pocketveren.

Multispring pocketveren
Ontwikkeld samen met Legget & Platt. Het resultaat is een verenpakket met een enorm
aanpassingsvermogen. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van veren met verschillende
diameters die opgedeeld zijn in 7 ergonomische zones. Zo is de druk in het schouderbereik beduidend
lager dan een traditioneel pocketveren pakket.

Soft touch

Jouw Perzona matras is uitgerust met Soft Touch. De tweevoudige veerkracht in elke veer geeft een
zachte eerste indruk met een perfecte ondersteuning (Perzona Individual 14).

Multispring

Het speciaal voor Perzona ontwikkelde verenpakket met Multispring heeft een groot
aanpassingsvermogen en vermindert daardoor onder andere de druk op je schouders.

gewaarborgd.
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jouw MyScan, jouw perzona.

Ervaar jouw persoonlijke
matras in 3 stappen!

1.
Scan je lichaam

Wil jij advies op maat en weten hoe jouw persoonlijk
matras voelt? Ga dan naar de Perzona adviseur bij jou in
de buurt voor een uitgebreide MyScan meting
6

2.
Je persoonlijke tubes
worden geconfigureerd

3.
Geniet van jouw matras

Jouw persoonlijke matras
door ons unieke MyScan meetsysteem
In slechts 3 stappen kun je jouw persoonlijk matras ervaren. Met ons unieke, gepatenteerde MyScan
meetsysteem maken wij een 3D scan van je lichaam. Aan de hand hiervan krijg jij advies op maat met tubes
afgestemd op jouw lichaam. In de winkel kun je direct jouw persoonlijk matras met Tube Layer System testen,
afgestemd op jouw wensen en lichaam. Helemaal tevreden? Dan maken we jouw persoonlijk matras op maat.

7

Jouw matras bestaat nog niet

Perzona Individual 14
De combinatie van het dubbele verenpakket en 14 op maat
gemaakte tubes zorgen voor de juiste combinatie van
comfort en ondersteuning en een extra conformerende ergonomische
schouderzone. De matras is voorzien van een 4 cm Gel Infused Memory
Foam bovenlaag en een Tencel bi-elastische cover. De thermocool
technologie zorgt ervoor dat de hoes tot 2 graden terug koelt.

the most personal mattress.

Genieten van zorgeloos slaapcomfort
Een matras moet niet alleen comfortabel liggen. Je wilt ook graag dat alles tot in detail op elkaar
is afgestemd, zodat jij kunt genieten van een goede nachtrust. Daar hoef je bij Perzona niet
wakker van te liggen! Dankzij onze drie zekerheden bieden wij gegarandeerde kwaliteit voor
jarenlang onbezorgd slaapcomfort.

dagen omruil
garantie

jaar
garantie

gratis

check up

Als je matras niet aan jouw

Door gebruik te maken van

Je lichaam verandert in de loop der

verwachting voldoet, kun je deze

enkel de beste, duurzame

jaren, het is dan ook goed om te

binnen 100 dagen omruilen voor

materialen, is de garantie op

weten dat de Perzona Individual 14 en

een ander type Perzona matras.

alle Perzona matrassen 15 jaar.*

10 matrassen doorlopend aangepast
kunnen worden.*

Perzona Individual 10

Perzona Standard

De matras is opgebouwd uit 624 multispring pocketveren met

Een basis van multispring pocketveren, met extra

7 zones voor een groot aanpassingsvermogen en 10 op maat

ondersteuning van 4 (niet instelbare) tubes rondom de

gemaakte tubes die zorgen voor persoonlijke ondersteuning van

heupzone. De matras is voorzien van een 4 cm Gel Infused

jouw lichaam. De matras is voorzien van een 4 cm Gel Infused

Memory Foam bovenlaag en een Tencel bi-elastische cover.

Memory Foam bovenlaag en een Tencel bi-elastische cover.

De thermocool technologie zorgt ervoor dat de hoes tot

De thermocool technologie zorgt ervoor dat de hoes tot 2 graden

2 graden terug koelt.

terug koelt.

Vooruitstrevend en op maat gemaakt
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*Informeer bij je Perzona adviseur naar de voorwaarden
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Extra tweepersoons slaapcomfort

Het kan met de Perzona Double Cover die ruimte biedt aan twee matraskernen van gelijke
hoogte. De hoes zorgt ervoor dat de kernen tegen elkaar liggen en niet verschuiven. Zo heb
je dus geen vervelende naad in het midden en toch allebei je eigen ligcomfort.

Double Cover
zonder split

Kies het matras dat perfect
past bij jouw slaap en lichaam

•
14

•
10

4

schouder-, lende-,

schouder-, lende-,

heupzone

heup-, bovenbeen-,

heup-, bovenbeen-,

onderbeenzone

onderbeenzone

29 cm

27 cm

-

-

Perzona Individual 14
Maatwerk

volledig op maat gemaakt
aantal tubes (Tube Layer System)
plaats van ondersteuning

Afmetingen
Hardheid matras

matrashoogte
soft (indien gewenst)
medium
firm (indien gewenst)

Ondersteuning

Multispring met 624 conisch gevormde
pocketveren verdeeld over 7 zones
Multispring met 1.248 conisch
gevormde pocketveren verdeeld over 7 zones

Covers
Garantie

geschikt voor alle Perzona Double Covers
15 jaar garantie*
100 dagen omruilgarantie*

Tubes

•
•
••
••
•

standaard uitvoering

gratis check-up*
blijvend aanpasbaar*

-

Perzona Individual 10

••

Double Cover
met dubbele split

Perzona Standard
-

•
••

25 cm

standaard uitvoering

standaard uitvoering

-

-

••
••
•

Double Cover
met enkele split

••
-

* Informeer bij je Perzona adviseur naar de voorwaarden.
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Functionaliteit, comfort en kwaliteit
verenigd in een uniek eigentijds design

De perfecte basis
De boxsprings zijn opgebouwd op een volledig metalen frame. De verstelbare uitvoeringen worden
aangestuurd door zeer betrouwbare Duitse stralingsarme motoren. Degelijke kwaliteit die wij 15 jaar
garanderen* zodat jij kunt genieten van jarenlang ligcomfort.

Perzona bewijst dat het kan met het Perzona Slim-Line design. Geniet van een unieke boxspring ontworpen
door ‘award winning’ designer Ben Hoek. De kort geveerde boxspring is slank van vorm en wordt gedragen
door twee elegante, stalen design benen met aluminium, staal in een RAL kleur, Alu uitvoering of voeten.
Daarnaast heeft deze boxspring een negatieve verstelstand, die ideaal is voor buikslapers. Kortom, aan elk
detail en type slaper is gedacht.

15
jaar

garantie

tot wel

4

motoren

Made in
Germany

Altijd een instelling die bij je past
Een Perzona boxspring biedt niet alleen comfort om heerlijk te slapen, maar vormt ook de basis voor ontspannen
televisie kijken of een boek lezen. De boxspring is eenvoudig verstelbaar en in te stellen. De juiste instelling kan
helpen tegen snurken of het vergemakkelijken van in- en uit bed stappen. Voor buikslapers is er zelfs een unieke
negatieve instelstand voor een verantwoorde ergonomische slaaphouding.

1

4

10

14

Ieder matras heeft natuurlijk een goede basis nodig om tot zijn recht te komen. De Perzona
boxsprings zijn speciaal ontwikkeld om de Perzona matras te ondersteunen en geven de
matrassen een nog beter comfort en extra ondersteuning. Verder is de bovenzijde van de
stoffering afgewerkt met een ventilerende antislip. Hierdoor blijft de matras uitstekend op de
boxspring liggen.
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Heerlijk relaxen met het 10-pads massage-

Naast heerlijk slapen, staat comfort ook voor

systeem van de Perzona boxspring 4M+. Kies uit

sfeer en gemak met de LED-verlichting onder

één van de 5 programma’s of maak een keuze uit

de 4M+ boxspring. Verlicht jouw bed voor een

de vele instelmogelijkheden.

fantastische sfeer of comfortabel uitstappen.

Ervaar onze boxspring zelf bij een Perzona adviseur
bij jou in de buurt.
*Vraag jouw Perzona adviseur naar de voorwaarden.

13

boxspring type: vlak

boxspring type: 2M

Onze basis boxspring zonder

Onze boxspring met 2 motoren:

motoren:

• 2 krachtige motoren

• Anti-slip om verschuiven van

• Anti-slip om verschuiven van

de matrassen te voorkomen

de matrassen te voorkomen

• 7-zone pocketveren

• 7-zone pocketveren

• Volledig metalen frame

• Volledig metalen frame

• Slim-Line design boxspring van

• Slim-Line design boxspring

nog geen 10 cm dik
Uniek design met zelfdragend
duurzaam stalen frame

Luxe is de nieuwe standaard

Omdat jij het waard bent! Ervaar het comfort zelf bij een Perzona
adviseur bij jou in de buurt.

Een anatomisch verantwoorde
slaaphouding zonder onderrug- of
nekpijn voor de buikslaper

van nog geen 10 cm dik
• Draadloze RF
afstandsbediening

Zorgeloos slaapcomfort

Perzona heeft 4 verschillende typen boxsprings. Er is daarom altijd wel
één die bij jouw persoonlijke voorkeur aansluit.

the most personal bed.
boxspring type: 4M
• 4 krachtige motoren
• Anti-slip om verschuiven
van de matrassen te voorkomen
• 7-zone pocketveren
• Volledig metalen frame
• Slim-Line design boxspring
van nog geen 10 cm dik
• Draadloze RF afstandsbediening
met 2 memory posities
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Het opmaken en schoonhouden van
jouw bed was nog nooit zo eenvoudig
Relax in de loungestand

boxspring 4M+
De 4M+ is gelijk aan de 4M
met volgende extra’s:
• Uitgebreid massagesysteem
met 5 programma’s
• LED-verlichting
• synchroonbediening
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Jij maakt het persoonlijk
Ontdek de oneindige mogelijkheden in het assortiment van kleuren en bekledingen, tot poten en voeten.
Neem het ontwerp van Ben Hoek en creëer je eigen sfeer en comfort. Hiermee maak je jouw Perzona boxspring
en slaapkamer persoonlijker dan ooit.

Kies je stof

Kies je stofkleur
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Bekijk alle
kleuren bij jouw Perzona adviseur.

Kies de boxspring die bij jou past

Kies je lak
Alle RAL-kleuren zijn mogelijk

•
nek

•
nek

•
-

•

rug

rug

rug

-

bovenbeen

bovenbeen

bovenbeen

-

onderbeen

onderbeen

-

-

7-zone pocket

7-zone pocket

7-zone pocket

7-zone pocket

Progressive

Progressive

Progressive

Progressive

-

-

2

-

4M+
Slim-Line-Design
Electrisch verstelbaar

Een hoofdbord maakt je boxspring compleet
Support

Voor de Perzona boxspring zijn twee bijpassende hoofdborden leverbaar; Plain en Stripe. Beide hoofdborden zijn
standaard voorzien van een luxe piping.
Het Perzona Plain hoofdbord kenmerkt zich door een pure en strakke vormgeving, terwijl het Stripe hoofdbord
nog is voorzien van een speelse, horizontale belijning. De hoofdborden worden standaard voorzien van een ophangsysteem en zijn optioneel ook met vloerbeugels leverbaar. Beide hoofdborden zijn verkrijgbaar in de afmeting
medium en large, waarbij medium staat voor een breedte gelijk aan de breedte van het bed en large een overstek
van 15 cm aan beide kanten heeft.

•
•

Vrij verstelbaar

4

Stralingsarme motoren
Type bediening

Instaphoogte inclusief matras

metaal

metaal

metaal

•

metaal

62-69 cm

62-69 cm

62-69 cm

62-69 cm

O

O

-

-

-

LED-verlichting
Parallel bediening
Garantie*

-

afstandsbediening

Massagesysteem

Perzona Plain

4

vlak

afstandsbediening

(afhankelijk van type matras)

Perzona Stripe

•
•

2M

afstandsbediening

Anti-Slip
Type frame

4M

••
•

15 jaar

•
-

15 jaar

•

15 jaar

•
-

15 jaar

O = Optioneel

*Vraag jouw Perzona adviseur voor de voorwaarden

16

17

Individual Support
bedbodem 2M

Individual Support
bedbodem vlak

Bedbodems passend bij jouw Perzona matras
De Individual Support bedbodems zijn speciaal ontwikkeld voor onze matrassen. In dit innovatieve bedbodem

concept sluiten de 7 zones in de bedbodem naadloos aan op de 7 zones van het Perzona matras. Het resultaat?
Een optimale aanvulling op jouw ondersteuning, die door de 5 instelbare latten bovendien een extra personalisering
mogelijk maakt.
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the most personal mattress.

jouw lichaam,
jouw slaap,
jouw matras

perzona.nl
perzona.be

