
Beleef de perfecte 
nachtrust in  
dezelfde luxebedden 
als op de Titanic.
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De Vispring
COMFORTBELOFTE

Waarom Vispring
uw gezondheid zal verbeteren

120 jaar ervaring
én 30 jaar garantie

Actie
Geniet van een gratis  

topper voor nog meer comfort 
om in weg te dromen.  

Actie geldig tot 18/04/’21

NU IS HET IDEALE MOMENT OM EEN AFSPRAAK TE 
MAKEN BIJ ÉÉN VAN ONZE RETAILERS. Zo kan u in alle rust 
het VISPRING bed kiezen dat het best bij uw wensen past.



Slaap is verreweg de meest effectieve manier om onze 
geestelijke en lichamelijke gezondheid te resetten.  
Elke nacht opnieuw. Het is het beste middel van Moeder 
Natuur tegen ziekte.

Een Vispring bed is veel  
meer dan een uiterst 
comfortabele matras. 

Voor €1,50 per dag slaap je elke 
nacht in één van de beste bedden  
ter wereld, zoals in een luxehotel.

DE MEEST COMFORTABELE 
LUXEBEDDEN DANKZIJ 
DE ONTDEKKING VAN 
POCKETVEREN.

James Marshall tilde in 1899 een goede nachtrust 
en slaapcomfort naar een nieuw niveau. Marshall, 
een ingenieur van Brits-Canadese afkomst, was als 
ondernemende pionier verantwoordelijk voor het 
gebruik van pocketveren in matrassen. Aan het begin 
van de 20ste eeuw besloot Marshall om zijn zieke 
vrouw het meest kostbare geschenk te geven: een 
perfecte nachtrust. Marshall realiseerde ten opzichte 
van eerdere uitvoeringen een ingrijpende uitvinding; 
een grote stap voorwaarts die onze manier van slapen 
radicaal veranderde. 

Hij ontwierp een matras met respect voor traditie 
en met het oog op de toekomst, handgemaakt uit 
natuurlijke materialen en losse pocketveringen 
voor optimaal comfort. Marshall’s Vispring bed is 
sinds 1901 een icoon dankzij zijn uitvinding van de 
pocketveren. 

Ondertussen heeft Vispring 120 jaar ervaring in het 
met de hand vervaardigen van matrassen. Vispring 
was de leverancier van het slaapcomfort in de 
luxesuites op de Titanic en de Queen Mary. Daarnaast 
levert Vispring ook bedden aan gerenommeerde 
luxehotels zoals Dorchester en 45 Parklane Hotel.

Onze springveren werken onafhankelijk van elkaar, 
waardoor ze uw lichaam van uw hoofd tot uw tenen zachtjes 
ondersteunen terwijl u slaapt.

Het ultieme comfort van een Vispring bed schuilt in de 
boxspring, waarmee het comfort van het bed met 40% wordt 
verhoogd. Een Vispring boxspring combineert de kracht van 
langzaam gegroeid hout uit Noord-Europa, met pocketvering 
met bodyrespons en een rijke vulling van natuurlijke vezels 
van premiumkwaliteit. De duurzame, vakkundig gemengde 
materialen zorgen ervoor dat de boxspring zich aanpast 
aan uw lichaamsbewegingen en waarborgt veerkracht voor 
levenslang gebruik.

Onze matrassen onderscheiden zich van anderen 
door een topkwaliteit. Zo zijn onze matrassen 
handgemaakt en bestaan ze enkel uit natuurlijke 
en duurzame materialen. De natuur verschaft ons 
altijd de beste materialen en daarom gebruiken we 
uitsluitend natuurlijke vezels voor de fabricage van 
onze buitengewoon comfortabele matrasvullingen. 
Of het nu gaat om zijde, kasjmier, bamboe, wol, 
paardenhaar, katoen, vicuña…  
Deze duurzame, natuurlijke materialen helpen de 
matras goed te ademen en te absorberen, waardoor 
het vocht dat wordt opgenomen, door de luchtstroom 
van de pocketveren via de ventilatiegaten in de 
matras opnieuw verdampt. Daardoor blijft de matras 
hygiënisch en gaat ze langer mee. Onze Vispring 
vakmensen nestelen de pocketveren met de hand in 
een honingraatpatroon dat de ondersteuning van elke 
op maat gemaakte matras maximaliseert. 
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VENTILATIEGAATJE
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POCKETVEREN

NATUURLIJKE 
VULLINGEN

BEKLEDING

FRAME

VISPRING  
MATRASSEN 

OP MAAT
Elk van onze bedden is met de hand op 

bestelling gemaakt. We kunnen onze 

matrassen in alle bedenkbare maten maken, 

speciaal voor u. Uitgesneden hoeken voor 

antieke ledikanten en hemelbedden, extra lange 

en extra brede bedden of boxsprings in vier 

secties om te kunnen verplaatsen door smalle 

of spiraalvormige trappen… We kunnen het 

allemaal en dat exàct zoals u het wenst.

Wat zit er in een 
Vispring bed?
Zoals onze naam al doet vermoeden, zijn veren het 
belangrijkste ingrediënt van ons Vispring recept.  
Ze werken in harmonie met de natuurlijke vullingen en 
bekleding om te zorgen voor een fijne balans tussen 
stevigheid, duurzaamheid en zachtheid.

TIJK
Onze matrassen worden één voor één 
bekleed met hoogwaardige stoffen, 
zoals Belgisch damast en zuivere wol.

SIDE-STITCHING
Handmatig verrichte sidestitching 
vergroot het draagvermogen van de 
matrasrand.

POCKETVEREN
De kern van de matras en boxspring 
bestaat uit één, twee of drie 
rijen pocketveren, genest in een 
honingraatstructuur.

FRAME VAN FSC® 
GECERTIFICEERD HOUT
De stevige houten frames zijn allemaal 
gemaakt van Noord-Europees zacht- 
en hardhout afkomstig van duurzaam 
beheerde FSC® gecertificeerde bossen 
en andere gecontroleerde bronnen.

NOPPEN
Elke matras wordt met de hand getuft. 
De gelijkmatig verspreide noppen 
houden het vulmateriaal op zijn plaats.

ZOOMRANDEN
We sluiten het matraspaneel en de 
rand op uiterst zorgvuldige wijze, 
zonder ruw materiaal langs de randen 
achter te laten. We werken de rand 
af met witte, grijze of beige biezen 
(naargelang de collectie).

VENTILATIEGAATJES
De ventilatiegaatjes aan de zijkanten 
van onze matrassen staan in voor 
luchtverversing en voeren vocht af.  
Het is de meest gezonde slaapmethode. 

NATUURLIJKE VULLINGEN
Elke Vispring matras wordt gevuld met 
hoogwaardige natuurlijke materialen 
zoals wol, katoen, paardenhaar, 
kasjmier en zijde. 

BEKLEDING
De boxsprings worden met de hand 
bekleed met stoffen uit de Vispring 
Timeless Collection of met het door de 
klant geleverde materiaal.

Nog enige twijfel? Laat je 
inspireren door de wondere 
wereld van Vispring in onze 
prachtige film en laat de 
beelden voor zich spreken.

SCAN HIER EN GENIET MEE.

WWW.VISPRING.COM/NL-EU

BEETS PATTEET

AARSCHOT 
Spoorwegstraat 2

016 56 32 84 
www.beets-patteet.be

TWAALF TWAALF

GENT 
Kortrijksesteenweg 1212

09 221 58 28 
www.twaalf-twaalf.be

REYSKENS SLAAPCOMFORT

HASSELT 
Genkersteenweg 310

011 24 15 92 
www.reyskenshasselt.be

CHARK

KNOKKE 
Kustlaan 46

050 61 57 76 
www.chark.be

DE NACHTWACHT

KORTRIJK 
Meensesteenweg 121

056 26 11 63 
www.denachtwacht.be

DE SLAAPADVISEUR

LINKEBEEK 
Steenweg op Alsemberg 37

02 331 23 32 
www.deslaapadviseur.be

TOP INTERIEUR

MASSENHOVEN 
Liersebaan 123b

03 464 07 01 
www.topinterieur.be

DE SLAAPADVISEUR

OVERIJSE 
Terhulpensesteenweg 14

02 204 06 66 
www.deslaapadviseur.be

DE SLAAPADVISEUR

TERNAT 
Assesteenweg 24

02 569 82 99 
www.deslaapadviseur.be

CHARK

ANTWERPEN 
Mechelsesteenweg 23

03 248 10 38 
www.chark.be

DE SLAAPADVISEUR

BRUSSEL 
Louizalaan 221

02 511 46 58 
www.deslaapadviseur.be

BEDTIME

EDEGEM 
Mechelsesteenweg 144

03 454 17 27 
www.bedtime.be

BEDTIME

ESSEN 
Spijker 57

03 667 44 52 
www.bedtime.be

TOP INTERIEUR

IZEGEM 
Ambachtenstraat 6

051 311 411 
www.topinterieur.be
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DE VISPRING COMFORTBELOFTE
We gaan er altijd van uit dat iemand 
die besluit te investeren in een 
Vispring matras zijn leven lang goed 
zal slapen, maar als u ontdekt dat u de 
verkeerde veerspanning heeft gekozen, 
zijn we er om u te helpen. Daarom 
is de Vispring Comfortbelofte in het 
leven geroepen. Hiermee geven we u 
de gelegenheid om uw matras eenmalig 
om te ruilen voor eenzelfde type matras 
met een andere veerspanning.

Om u ervan te verzekeren dat u 
de matras kiest die het best op uw 
behoeften is afgestemd, adviseren we 
u een bezoek te brengen aan één van 
onze retailers. In de winkel kunt u uw 
wensen bespreken met een ervaren 
verkoopsadviseur, om te bepalen 
welke van onze talrijke veren- en 
vullingcombinaties het best aansluiten 
op uw slaapgewoontes en kunt u de 
matrassen proberen.

Devonshire matras deel van The Original Collection 
met één laag pocketveren, Britse scheerwol, 

met de hand gekaarde Devonshire scheerwol en 
doorgenaaide Britse scheerwol. Lennox hoofdbord in 

de stof Faux Suede Mocha 407. De Luxe boxspring 
in de stof Faux Suede Mocha 407, gevuld met een 

mix van Britse scheerwol en katoen.

Sublime Superb matras deel van The Luxe Collection 
met twee lagen pocketveren, Britse scheerwol, 
paardenhaar gemengd met echte Shetland wol, 
zijde en mohair, Shetland wol en katoen. Berkeley 
hoofdbord in de stof Engraved Powder 2051. 
Sovereign boxspring in de stof Engraved Powder 
2051, gevuld met kokosvezel en een mix van Britse 
scheerwol en katoen.

Regal Superb matras deel 
van The Classic Collection 
met één laag pocketveren, 
een mix van echte Shetland 
wol en katoen, mix van 
lange strengen Zuid-
Amerikaans paardenhaar en 
Britse scheerwol, gelaagde 
Britse scheerwol en katoen. 
Ceto hoofdbord in de stof 
Plush Teal 2114. Prestige 
boxspring in de stof Plush 
Teal 2114 gevuld met 
kokosvezel, een mix van 
Britse scheerwol en katoen. 
Met bronzen L5-poten.

THE 
CLASSIC
COLLECTION
De overtreffende trap in comfort. 
Alle matrassen zijn gevuld met 
zachte materialen zoals wol en 
fijn paardenhaar. Daaronder 
bevinden zich lagen van losse 
pocketveren.

Het beginpunt van Vispring comfort. 
Gemaakt van zacht katoen, wol, uiterst 
duurzame pocketveren en de meest 
comfortabele natuurlijke afwerkingen.

THE 
ORIGNAL
COLLECTION

THE 
LUXE

COLLECTION
Uitgerust met verschillende lagen met de hand geneste 
pocketveren voor vederlicht comfort. Elke matras wordt 
met zorg gevuld met verfijnde natuurlijke materialen die 

de ultieme Vispring ervaring garanderen.
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120 JAAR ERVARING
Dankzij 120 jaar ervaring in het met 
de hand vervaardigen van matrassen, 
is Vispring uitgegroeid tot één van 
de meest vertrouwde en bekende 
beddenmakers in het Verenigd 
Koninkrijk en de rest van de wereld.

Waarom Vispring onmisbaar is 
voor dé perfecte nachtrust.

Nog enige twijfel? Laat je 
inspireren door de wondere wereld 
van Vispring in onze prachtige film 
en laat de beelden voor zich spreken.

SCAN HIER EN GENIET MEE.

WWW.VISPRING.COM/NL-EU

Voor het kopen van een nieuw bed moet u 
de tijd nemen, want er zijn veel zaken waar 
u rekening mee moet houden voordat u de 
knoop doorhakt. Bij Vispring staan onze 
slaapspecialisten voor u klaar met talrijke 
handige tips die u helpen bij het maken van de 
beste keuze. Net zoals u bij de aanschaf  van 
een auto de showroom een aantal keer bezoekt 
alvorens op de stippellijn te tekenen, moet u 
bij de aanschaf  van een bed even rigoureus te 
werk gaan. We hebben ter ondersteuning een 
aantal adviezen op papier gezet.

TEST VOORDAT U KOOPT 
Het vinden van uw ideale ondersteuningsniveau en de 
juiste zachtheid kost tijd. Het is altijd raadzaam elk bed 
ten minste 10 minuten te proberen door erop te gaan 
liggen in de positie waarin u doorgaans in slaap valt 
en u een paar keer om te draaien. Wanneer u uw bed 
deelt met een partner is het belangrijk dat u er allebei 
bent bij het testen. Vispring stelt een reeks bedden 
op van uiteenlopende veerspanning, vulling en maat. 
Probeer er een aantal om te bepalen wat voor u de 
perfecte optie is. Een mens brengt een derde van zijn 
leven door in bed, dus neem de tijd om te besluiten 
welk bed of welke matras u zult kopen.

DENK AAN UW 
SLAAPGEWOONTES
Neemt u de houding van een theepot aan? Of bent u 
te vergelijken met een zeester die veel ruimte nodig 
heeft? Inzicht in de posities die ons lichaam aanneemt 
tijdens het slapen is van cruciaal belang en helpt u 
de goede richting uit bij het bepalen van de juiste 
veerspanning, verengehalte of vulling. Wanneer u een 
bed deelt met een partner, moet u ook nadenken over 
de compatibiliteit van uw slaapgewoontes. Zo kunt u 
bijvoorbeeld uw keuze laten vallen op een matras met 
twee verschillende veerspanningen; de garantie van een 
vredige nachtrust voor allebei. En kies in ieder geval 
een zo groot mogelijk bed voor een ongestoorde slaap.

BUIK THEEPOTRUG ZIJ

FOETUS RUIMTE  
MAXIMALISEERDER

COMBINATIEMATRAS
Ons concept van comfort is subjectief, 
maar het is van cruciaal belang het 
hoogst haalbare niveau te halen bij de 
zoektocht naar een goede nachtrust. 
Om te garanderen dat u goed uitgerust 
wakker wordt, kan Vispring u voorzien 
van een matras met verschillende 
veerspanningen aan weerszijden — ofwel 
zacht en medium, ofwel medium en 
hard, ofwel hard en zeer hard. Ook 
attenderen we u er graag op dat we een 
onberispelijke service aanbieden om 
een matras of boxspring volledig op uw 
specifieke behoeften af te stemmen.

102 - 127 kg Boven 127 kg

Tot 70 kg 70 - 102 kg

Vispring maakt elke matras in vier veerspanningen: 
zacht, medium, hard en zeer hard. Alle vooringenomen 
(of achterhaalde) ideeën dat een harde matras altijd 
de beste keuze is, kunnen overboord worden gegooid, 
want dit is simpelweg niet waar. Veerspanning is 
uiteraard een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar 
we zullen u altijd adviseren in de eerste plaats uit te 
gaan van uw lichaamsgewicht.  
De ruggengraat moet horizontaal blijven om u te 
behoeden voor pijntjes en kwaaltjes, veroorzaakt 
door het slapen op een matras met de verkeerde 
veerspanning.

DE VEERSPANNING KIEZEN

Hoe slaap ik nog lang  
en gelukkig?

NATUURLIJKE MATERIALEN
Dankzij onze natuurlijke materialen kan de matras beter 
ademen en zo de lichaamswarmte beter absorberen. Dit 
maakt de matrassen ook enorm duurzaam. Waar u andere 
matrassen na 10 jaar moet vervangen wegens versleten 
door huisstofmijt en een slechtere hygiëne, gaat een 
Vispring matras tot wel 20 jaar mee.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE
Doordat de matras handgemaakt is, verslijt de 

matras niet en kan Vispring de langste garantie 
geven die in de slaapcomfortindustrie bestaat. 

HANDGEMAAKT 
De pocketveren worden handmatig gelegd, de 
matrassen worden met de hand gevuld en de 
randen zijn met de hand genaaid voor meer 
comfort en een langere levensduur

VOLLEDIG ZELF 
GEPRODUCEERD
Vispring produceert de bedden 
volledig zelf in het Verenigd 
Koninkrijk.

ONONDERBROKEN 
LUCHTSTROOM  

De unieke constructie van de 
matrasdelen zorgt voor een 
constante frisse en gezonde 

luchtstroom tussen de matras en 
het lichaam. 

ZELF GEPRODUCEERDE 
POCKETVEREN

Vispring produceert zelf haar veren van 
nieuw, versterkt staal in haar fabriek 

in Plymouth, terwijl de meeste andere 
matrasfabrikanten veren kopen van een 

veerfabrikant. 

POCKETVEREN
Elke pocketveer beweegt 
onafhankelijk van de andere 
veren en alleen wanneer 
het lichaam dat nodig heeft 
dankzij puntelasticiteit.

DIVANS UIT POCKETVEREN
De meeste andere fabrikanten gebruiken een 
inferieure ‘springveer’ of zelfs helemaal geen veer. 
Een Vispring matras komt bovendien helemaal tot 
uiting in combinatie met een Vispring divan.

MAATWERK EN 
PERSONALISATIE

Elke maat of vorm van bed kan worden 
gemaakt en worden bekleed met stof 

van Vispring of de klant zelf.
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LIMITED EDITION

CAROLINE
Keuzestress? Wij hebben speciaal voor 
u alvast een complete set samengesteld.  
Voor wie weg wil dromen in een luxebed 
dat prijs-kwaliteit tot de absolute 
top behoort, stellen wij u graag de 
gloednieuwe Caroline voor. Een limited-
edition bedset van Vispring die bestaat uit 
een matras, divan, hoofdbord en poten.

Het bed combineert de traditie en 

het comfort van een Vispring bed 

met een eigentijds design en met de 

exclusieve mat antraciet afgewerkte 

poten, geeft het de indruk van 

een zwevend bed. De Caroline is 

afgewerkt met een nieuw hoofdeinde 

met pluche afneembare kussens, die 

met strakke lederen riemen aan het 

bed zijn bevestigd.

De matras is gevuld met de fijnste 

natuurlijke materialen : TencelTM, 

bamboe en alpaca gemengd met wol, 

paardenhaar gemengd met wol en 

lagen Britse fleecewol.

Actie
Geniet bovenop al onze bedsets 

nu van een gratis topper voor 
nog meer comfort om in weg 

te dromen. Actie geldig tot 
18/04/’21

BEETS PATTEET
AARSCHOT - Spoorwegstraat 2
016 56 32 84 - www.beets-patteet.be

REYSKENS SLAAPCOMFORT
HASSELT - Genkersteenweg 310
011 24 15 92 - www.reyskenshasselt.be

TWAALF TWAALF
GENT - Kortijksesteenweg 1212
09 221 58 28 - www.twaalf-twaalf.be

DE SLAAPADVISEUR
TERNAT - Assesteenweg 24
02 569 82 99 - www.deslaapadviseur.be

CHARK
KNOKKE - Kustlaan 46
050 61 57 76 - www.chark.be

CHARK
ANTWERPEN - Mechelsesteenweg 23
03 248 10 38 - www.chark.be

DE NACHTWACHT
KORTRIJK - Meensesteenweg 121
056 26 11 63 - www.denachtwacht.be

DE SLAAPADVISEUR
BRUSSEL - LOUIZALAAN 221
02 511 46 58 - www.deslaapadviseur.be

DE SLAAPADVISEUR
LINKEBEEK - Steenweg op Alsemberg 37
02 331 23 32 - www.deslaapadviseur.be

BEDTIME
EDEGEM - Mechelsesteenweg 144
03 454 17 27 - www.bedtime.be

TOP INTERIEUR
MASSENHOVEN - Liersebaan 123b
03 464 07 01 - www.topinterieur.be

BEDTIME
ESSEN - Spijker 57 
03 667 44 52 - www.bedtime.be

DE SLAAPADVISEUR
OVERIJSE - Terhulpensesteenweg 14
02 204 06 66 - www.deslaapadviseur.be

TOP INTERIEUR
IZEGEM - Ambachtenstraat 6
051 31 14 11 - www.topinterieur.be

VOLLEDIGE BEDSET, 
INCL. HOOFDBORD 
160 x 200 cm

€6.650

NU IS HET IDEALE MOMENT OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN BIJ ÉÉN VAN ONZE RETAILERS. 
Zo kan u in alle rust het VISPRING bed kiezen dat het best bij uw wensen past.


