Matraswijzer
van Droomidee
Bedankt voor het downloaden van deze
matraswijzer! Deze keuzehulp zal je helpen
de juiste keuze te maken voor een matras
die het beste bij jouw wensen past. Succes!

Een nieuw matras
kopen? Waar moet
je op letten?
Wil jij een nieuw matras kopen? Waarschijnlijk zie je door de bomen
het bos niet meer. Er zijn namelijk heel veel verschillende soorten
matrassen. Om het beste matras voor jou te kiezen is het belangrijk om
te weten wat jouw wensen zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om te
kijken naar de voor- en nadelen van de verschillende matrassoorten.
We brengen 33% van ons leven slapend door, een goed matras is
daarom super belangrijk!
We vertellen je graag alles over de verschillende matrassen. Met dit
stappenplan geniet jij straks van een heerlijke nachtrust!

Kies het juiste
formaat
Het is allereerst belangrijk dat jouw matras het juiste formaat heeft. Er
zijn veel verschillende formaten. Zo zijn er verschillende eenpersoons,
twijfelaar en tweepersoons matrassen. Daarnaast hebben we bij
Droomidee ook nog keuze uit een extra lengtemaat. We hebben alle
matrasmaten op een rijtje gezet:
Matras 80×200
Matras 90×200

Matras 120×200

Matras 140×200

Matras 160×200
Matras 180×200

Extra lange matrassen 210 cm

Kies het fijnste
materiaal
Er zijn zes verschillende soorten matrassen: polyether matrassen,
latex matrassen, koudschuim matrassen, traagschuim matrassen,
pocketvering matrassen en binnenvering matrassen. Voordat je een
materiaal kunt kiezen is het belangrijk om te weten wat de voor- en
nadelen van deze matrassen zijn. We leggen het uit!

Polyether matrassen

Pocketvering matrassen

Koudschuim matrassen

Polyether is het goedkoopste type
schuim. Deze schuimsoort biedt niet
veel comfort en heeft een gesloten
celstructuur. Hierdoor is het ventilerend
vermogen minimaal en zal er relatief
snel kuilvorming ontstaan.

Bij een matras met een pocketvering
zijn alle veren afzonderlijk verpakt in
een pocket. Hierdoor kan elke veer zich
onafhankelijk van de andere veren
bewegen. Dit maakt het mogelijk om
verschillende veren te gebruiken in
één matras. Op deze manier kunnen
er zones worden gecreëerd. Bij
Droomidee maken we gebruik van
een 7 zone pocketvering systeem. In
de schouder- en heupzone worden er
bijvoorbeeld zachtere veren gebruikt
zodat je lichaam gelijkmatig over het
matras verdeeld wordt. Dit systeem
ondersteunt jouw lichaam optimaal en
ventileert uitstekend. Een pocketvering
matras is over het algemeen iets
duurder. Voor een iets hogere prijs krijg
je dan wel een stuk meer comfort!

Koudschuim matrassen staan bekend
om
hun
hoge
veerkrachtigheid.
Ze worden ook wel High Resilience
matrassen genoemd, of in het kort HR
matrassen. Koudschuim matrassen
ventileren goed en kunnen vocht
gemakkelijk afvoeren. Hierdoor zijn
koudschuim
matrassen
uitermate
geschikt voor de zomer en lente óf als
je het ‘s nachts vaak warm hebt. Er zal
niet snel kuilvorming ontstaan in een
koudschuim matras. Een koudschuim
matras is een comfortabel matras dat
veel steun biedt!

Latex matrassen
Latex is een veerkrachtig en rekbaar
materiaal. Latex ventileert niet goed
en kan erg warm aanvoelen. Een
latex matras gaat gemiddeld 7 jaar
mee terwijl koudschuim matrassen
een levensduur van minimaal 10 jaar
hebben.

Binnenvering matrassen
Een binnenvering matras wordt ook
wel een bonellvering matras genoemd.
Dit type matras heeft metalen veren.
De veren hebben een zandlopervorm
en worden aan elkaar verbonden.
Binnenvering matrassen ventileren
over het algemeen goed, maar bieden
niet altijd voldoende ondersteuning.
Daarnaast kan je het gevoel hebben
dat je op een trampoline ligt doordat
de veren niet afzonderlijk van elkaar
kunnen bewegen.

Traagschuim matrassen
Traagschuim wordt ook wel memory
foam of NASA-schuim genoemd.
Het is te herkennen aan het feit dat
het langzaam terugkeert naar de
oorspronkelijke vorm nadat er druk
op is uitgeoefend. Hierdoor kan het
traagschuim zich optimaal aanpassen
aan jouw lichaam en werkt het
drukverlagend.
Traagschuim
voelt
warm aan en is daarom ideaal voor de
winter en herfst óf als je het ‘s nachts
snel koud hebt. Een traagschuim
matras biedt extra comfort!

Stevig pocketvering matras met koudschuim 18 cm
Dit koudschuim matras heeft een pocketvering en aan beide kanten
van het matras een laag koudschuim van 2 cm dik. Het matras is
stevig en biedt een goede ondersteuningen en drukverdeling. Dit
matras is vooral geschikt voor mensen met een laag gewicht. Mensen
die iets zwaarder zijn liggen lekkerder op een Medium pocketvering
matras met koudschuim!
Medium pocketvering matras met koudschuim 22 cm
Ook dit koudschuim matras combineert een pocketvering met
koudschuim! Aan beide kanten van dit matras zit een laag koudschuim
van 4 cm in plaats van 2 cm. Door de extra dikke laag koudschuim,
ligt dit matras wat zachter dan zijn dunnere broertje. Overigens biedt
ook dit matras een uitstekende ondersteuning!

Een pocketvering matras
Bij Droomidee hebben wij gekozen voor
een unieke formule: we combineren
onze 7 pocketvering met twee lagen
schuim. Je hebt keuze uit traagschuim
of koudschuim! Zo geniet jij van
de voordelen van de verschillende
materialen.
Bij de keuze van jouw nieuwe matras is
het belangrijk dat je goed kijkt naar jouw
wensen. We hebben de eigenschappen
van onze drie matrassen op een rij
gezet!

Het beste van twee werelden: pocketvering matras met koudschuim
én traagschuim 22 cm
Aan de ene kant van dit koud- en traagschuim matras zit een 4 cm
dikke laag traagschuim met een zachte stevigheid en aan de andere
kant een 4 cm dikke laag koudschuim voor een medium stevigheid.
Zo heb jij twee matrassen in een! Slaap je in de zomer en lente
bijvoorbeeld liever wat steviger en koeler? Dan leg je de koudschuim
kant naar boven. Lig je in het najaar en ‘s winters liever wat zachter en
warmer? Dan kies je voor de traagschuim kant. Zo makkelijk kan het
switchen van zomerbed naar winterbed of andersom zijn!
Nog een voordeel: een traagschuim matras werkt drukverlagend en
kan verschillende rug-, schouder- en nekklachten verminderen of
voorkomen.

Kijk naar andere
belangrijke
eigenschappen
Het is niet alleen belangrijk dat een matras bij jouw wensen past, ook
deze eigenschappen spelen een belangrijke rol:

Het is fijn als jouw matras anti-allergisch en
antibacterieel is. Zeker als je last hebt van allergieën
is dit belangrijk!
Je denkt er misschien niet over na, maar het is
ook belangrijk dat jouw matras recyclebaar is en
milieubewust wordt geproduceerd! Zo draag je bij
aan een duurzame wereld.
De kwaliteit, want als je een nieuw matras koopt wil je
natuurlijk dat deze lang meegaat!
Je wilt natuurlijk niet te veel betalen voor jouw matras,
kijk daarom altijd naar de prijs-kwaliteitverhouding.
Een afritsbare en wasbare tijk zorgt ervoor dat jij nog
jarenlang geniet van een hygiënisch matras!
Wij kunnen alvast verklappen dat de matrassen van Droomidee
overal aan voldoen!

Kies de juiste
matrassenwinkel
Als laatste willen we het nog even hebben over het kiezen van
een matrassenwinkel. Veel matrassen winkels verkopen namelijk
verschillende soorten matrassen, maar de service is niet overal
hetzelfde. Let daar ook zeker even op de volgende dingen:
Proefslapen: heb je de mogelijkheid om het matras te
testen? Je lichaam heeft namelijk even de tijd nodig
om aan het matras te wennen!
Verzending: wordt jouw matras gratis bezorgd?
Sommige leveranciers brengen hoge kosten in
rekening voor het bezorgen van jouw matras, daar
zit je natuurlijk niet op te wachten. Daarnaast is het
natuurlijk ook fijn als de bezorgers jouw nieuwe matras
naar boven dragen!
Garantie: krijg je garantie op het matras? Een matras is
een flinke investering, je wilt daarom nog lang kunnen
genieten van jouw matras. Mocht er toch iets mis zijn
dan heb je vaak garantie. Controleer wel even of dit ook
het geval is bij de door jou gekozen matrassenwinkel.
Bij de meeste aanbieders is dit slechts 3-5 jaar.
Klantenservice: heb je een vraag of klacht? Dan is het
fijn als je bij een goede klantenservice terecht kan!
Bij Droomidee profiteer je van Gratis verzending, Premium levering,
Premium klantenservice, 10 jaar garantie en 100 nachten proefslapen!

Advies nodig?
Weet je na het volgen van deze stappen nog niet welk matras
bij jou past? Of hebben jij en je partner andere wensen? Je
kunt bij onze klantenservice terecht voor al jouw vragen! Neem
vrijblijvend contact op.
Bel ons
Bereikbaar van 09:00 tot 17:30
085 760 0742 >
Mail ons
Bereikbaar van 09:00 tot 17:30
klantenservice@droomidee.nl >
Chat met ons
Bereikbaar van 08:30 tot 18:00
Start de chat >
Elke dag 24/7 bereikbaar
Bereikbaar van 09:00 tot 17:30
Facebook > Instagram >

