En voor straks,
lekker slapen!

Beleven

Zeg nu zelf, een matras is in de meeste caravans en campers een ondergeschoven
kindje. De fabrikant investeert in zoveel mogelijk zichtbare luxe en tja, een
matras valt daar normaliter niet onder. Overigens, ook een tweedehands caravan
of camper wordt een stuk aantrekkelijker door een nieuw, fris matras.
Tekst en beeld: Kees en Carla Witvliet

Bij Twenteland Matrassen in Albergen helpen ze je
graag op weg. Door jarenlange ervaring biedt dit
bedrijf je net als thuis een comfortabele nachtrust
in caravan of camper. Wij gaan op onderzoek uit
en rijden naar het Twentse land. Eerlijk gezegd zijn
wij over onze campermatrassen ook niet laaiend
enthousiast.
Bart Schalk runt zijn bedrijf al ruim vijfentwintig jaar,
waarbij hij zich de laatste tien jaar specifiek richt op
matrasontwikkeling. Op vier basismatrassen kunnen
we proefliggen. Wanneer iemand aangeeft hierop
niet goed te liggen gaat Bart aan de slag om een
andere oplossing te verzinnen. Dit zijn meestal
personen met specifieke klachten, vijfennegentig
procent ligt goed.

Draagkracht
Draagkracht is belangrijk (ook voor zwaardere
mensen) en niet de hardheid! De matraslagen
bestaan uit koudschuim. Hiermee is hetzelfde
comfort bereikbaar als met traagschuim, alleen
ademt dit beter en biedt een langere levensduur. De
samenstelling van de lagen beïnvloedt het ligcomfort,
waarbij het topexemplaar uit de collectie (Excellent
4 you) vier lagen omvat. Het verlijmen en op maat
maken is Barts werk, naaisters naaien vakkundig
de matrastijken. Die matrastijk bepaalt mede of
een matras goed ademt, dus is van groot belang.
Trots toont Bart de nieuwste ontwikkeling van zijn
matrastijk waarin Thermic (wasbolletjes) is verwerkt.
Dit zorgt ’s zomers voor afkoeling en geeft ’s winters

een behaaglijker gevoel. De
matrastijk is voorzien van
ritsen dus goed wasbaar.

Op naar de
camping
Bart werkt volgens een
geweldige methode. In onze camper komen twee
proefmatrassen naar onze smaak, waarmee wij naar
een camping rijden. Dat onze bedden nu meer
aantrekkingskracht hebben blijkt, want we kruipen al
bijtijds onder de wol. ’s Morgens beseffen we eens
te meer wat een goede matras bewerkstelligt. We
stappen echt fitter en beter uitgerust uit bed! En
jawel, na twee nachten weten wij het zeker en geven
telefonisch onze bevindingen door aan Bart. Zowaar
liggen vervolgens aan het eind van de middag onze
op maat gemaakte matrassen klaar. Ook een goed
passend hoeslaken kun je erbij bestellen, wat een
service!
Er is Bart veel aan gelegen voor iedere bedmaat
een passend matras te vervaardigen. Zo geeft een
paar centimeter minder dik matras voor het hefbed
hetzelfde liggevoel als die van achttien centimeter.
Mocht je na enige tijd toch lichamelijke klachten
ondervinden doet Bart z’n uiterste best deze op te
lossen. Slaap lekker!
Meer weten over de mogelijkheden?
Op twentelandmatrassen.nl vind je het bezoekadres,
meer info en prijzen!
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