welke
matras
past
bij jou?

Slaap doet leven

Waar ligt jouw focus?
Revor Bedding maakt matrassen die jou beter doen slapen. Véél beter...
Het enige wat jij hoeft te doen is jezelf te kennen;
Transpireer je makkelijk ‘s nachts? Of heb je nogal vaak last van hevige
rugpijn? Of zoek je een matras met ongekend comfort?...
Elke Revor matras die onze fabriek verlaat is ergonomisch, ventilerend,
ondersteunend en heeft een hoog comfortgehalte. Toch is de ene matras
de andere niet. Elk heeft zijn eigen focuspunten.
Senze matrassen werken vooral op een verlichtende ondersteuning. Aero
werd dan weer ontwikkeld om vooral ventilerend de hoogste toppen te
scheren. Innergetic heeft een positieve invloed op jouw rugpijn. En met
Gelpur haal je ongekend comfort in huis...

Ventilatie
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comfort

Ergonomie

Ondersteuning

Alle matrassen zijn opgebouwd uit een uitgekiende mix van
hoogwaardige materialen, waardoor ze aan de hoogste ergonomische
eisen beantwoorden en behoren tot de beste van de klas.
Deze focuspunten worden ook verder uitgewerkt in het volledig gamma
van Revor matrassen.

Getuigenissen in deze brochure hebben betrekking op individuele effecten
die mogelijk niet van toepassing zijn voor iedereen.

“Rust en
recuperatie zijn
erg belangrijk
voor mij.
Met gelpur beleef
ik deze in uiterst
comfortabele
omstandigheden!”
Frederik Van Lierde
Ironman World Champion Hawaï
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gelpur,

gelpur,

Topprestaties vragen
topcomfort!

Puur comfort!
Gelpur zorgt voor een totaal nieuwe slaapervaring.
Heel wat matrassen bieden een oplossing voor een
bepaalde wens maar moeten inboeten op andere
eigenschappen. Deze matras doet beter. Veel beter!
Gelpur komt in 3 uitvoeringen: Gelpur Fit (21cm),
Pro (25cm) en Elite (27cm). In de Elite versie werden
extra pocketveren verwerkt in de onderste schuimlaag, wat resulteert in een royale ondersteuning!
De 3D ventilatieband op de zijkanten en bovenop de
matras, zorgt voor perfect ventilerend bedklimaat.

Gelpur. Niet zomaar een gelmatras. Het
geheim zit hem in de combinatie van
materialen.
We stopten niet zomaar gel in een eerder
bestaande matras maar bouwden samen
met Frederik Van Lierde (Ironman World
Champion Hawaï) aan een product met
indrukwekkende prestaties. De Gelpur matras
bestaat voornamelijk uit 3 materialen.
Een stevige basis met High Performance
schuim die zorgt voor een kwalitatieve
ondersteuning door zijn 9 zones. Daarop
komt een middenlaag met dé hoofdrolspeler
van deze matras, de Gelpulse. Een met gel en
latex vermengde combinatie die deze matras
zijn unieke veerkrachtige eigenschappen geeft.

En als laatste de toplaag bovenaan die
we ‘American floating foam’ noemen,
niet onbelangrijk want dit is onze spreekwoordelijke kers op de taart. Deze laag geeft
de Gelpur een uiterst comfortabel gevoel,
presterend onder alle omstandigheden.

Elke Gelpur matras wordt bovendien afgewerkt met
dezelfde, uiterst stretchbare Airstream hoes. Deze
sluit daardoor perfect aan op de matraskern. Op deze
manier worden het comfort en de ergonomie van de
Gelpur matras gemaximaliseerd, daar waar andere,
meer stugge hoezen dit comfort teniet zouden doen.
Elke uitvoering bestaat in 2 hardheden, al naargelang
uw persoonlijke voorkeur: de oranje hardere ‘Strong’
versie en de groene zachtere ‘Regular’ versie.

comfort
veerkracht

ondersteuning

Strong

“Als topsporter ben je
steeds op zoek naar
het nieuwste en HET
beste. Recuperatie is
heel belangrijk. En ZO
ben ik -op zoek naar een
top-matras- bij Revor
terechtgekomen.
Samen met de
slaapspecialisten van
Revor, zijn we
bestaande technieken
gaan combineren met
nieuwe technologieën
en zo tot de perfecte
combinatie gekomen
van Gelpur.
Om de impact van de
voet op de grond uit
te balanceren, wordt
er al jaren gel in
loopschoenen gebruikt.
Dat vind je nu ook
terug in de Gelpurmatras. Mijn recuperatie
tijdens zware
trainingsprogramma’s is
optimaal sinds ik slaap
op de Gelpur-matras.
ook mijn vrouw kan niet
meer zonder”

Regular
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GELPUR FIT

GELPUR pro

GELPUR elite

3cm American Floating Foam
3cm Gelpulse
14cm High Performance Foam

4cm American Floating Foam
4cm Gelpulse
16cm High Performance Foam

4cm American Floating Foam
4cm Gelpulse
18cm High Performance Foam
met geïntegreerde pocketveren

hoogte matras

21cm

25cm

27cm

comfortzones

9

9

9

Afneembare Airstream hoes met
geïntegreerde 3D materialen
voor perfect bedklimaat.
Wasbaar 40°C.

Afneembare Airstream hoes met
doorgedreven integratie van
3D materialen voor perfect
bedklimaat. Wasbaar 40°C.

Afneembare Airstream hoes met
doorgedreven integratie van
3D materialen voor perfect
bedklimaat. Wasbaar 40°C.

Regular / Strong

Regular / Strong

Regular / Strong

kern

hoes

comfort
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“vroeger had
ik rugpijn
als ik opstond.
Maar sinds
ik op een
innergetic
slaap is de pijn
verdwenen!”

Slaap doet leven

Innergetic®,

Innergetic®,

De meest ergonomische
matras ooit!

voor een energiek
ochtendgevoel!
In het Innergetic-gamma zitten 3 matrassen, elk
voorzien van de revolutionaire Innergetic-kern:
Innergetic Classic (20cm), Fusion Gel (24cm) en
Deluxe (24cm).
Elke matras past zich perfect aan jouw
lichaamsvormen aan, met een optimale ondersteuning
van de wervelkolom als resultaat.

De Innergetic latex-kern bevat 7 unieke
wel afgebakende slaapzones. Elke zone
heeft zijn eigen hardheid om dat deel van
uw lichaam de optimale ondersteuning te
bieden dat het vraagt.

Deze Innergetic kern van de 2de generatie
is volledig geperforeerd met grote open
ventilatiekanalen. Men kan dwars door
de kern heen kijken, een unicum in de
slaapwereld!

De schouderzone heeft een veel zachter
comfort dan de bekkenzone. Aan het
bekken vraagt het menselijk lichaam meer
ondersteuning.

Zowel de bovenkant als de zijkanten van de
kern zijn voorzien van deze ventilatiekanalen,
waardoor een luchtstroom doorheen de
volledige matras wordt bekomen. Deze
zorgen voor een optimale ventilatie en
vochttransport. Zo bekom je een mooi
gebalanceerd bedklimaat, waardoor je de
hele nacht kunt doorslapen.

De 7 zones in de kern zijn bovendien in die
mate opgebouwd, dat zowel een zij-, rugen buikslaper de correcte ondersteuning
bekomt die hij nodig heeft.

Open
ventilatiekanaal
voor een perfect
bedklimaat!

Innergetic helpt je makkelijker bewegen in bed, waardoor je minder energie verbruikt en fitter ontwaakt.
Bovendien zorgt Innergetic voor een optimale
drukverdeling waardoor je bloedcirculatie bevorderd
wordt en je ‘s morgens opstaat zonder pijn of stijfheid
in spieren of gewrichten.
De ‘Classic’ biedt je die pure Innergetic-ligervaring.
De gelpulse afdeklaag in de Innergetic Fusion Gel
geeft je er een superbe veerkracht bovenop. Door de
visco-elastische afdeklaag van de innergetic Deluxe
bekom je dat royaal, luxueus liggevoel.

“vroeger had ik rugpijn als ik opstond.
Maar sinds ik op een
innergeticmatras
slaap is de pijn
verdwenen!
Na een avondje
sporten of werken in
de tuin had ik telkens
last van lage rugpijn.
De laatste tijd was die
rugpijn bijna continu
aanwezig, wat ik
verwonderlijk vond
gezien mijn leeftijd.
Na een bezoek aan mijn
Revor-verdeler werd mij
verteld dat mijn rug een
betere houding nodig
had, en dat Innergetic
mij de correcte
ondersteuning zou
geven.
Sinds ik op deze matras
slaap is die pijn quasi
weg. ik voel me veel
beter en kan ook met
een gerust hart terug
gaan sporten.”

Hardheid
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innergetic classic

innergetic fusion Gel

innergetic deluxe

Innergetic 2nd generation
voor een betere ventilatie
en ergonomie

Innergetic 2nd generation
voor een betere ventilatie en ergonomie
+ 5cm Gelpulse afdeklaag

Innergetic 2nd generation
voor een betere ventilatie en ergonomie
+ 2cm visco

hoogte matras

20cm

24cm

25cm

comfortzones

7

7

7

Hoogwaardige afneembare dubbeldoek
hoes, doorstikt met 250 g/m 2
thermowatten.
De hoes is wasbaar op 60°.

Hoogwaardige dubbeldoek hoes die
de werking van de Gelpulse toplaag
perfect tot zijn recht laat komen.
De hoes is wasbaar op 40°.

Hoogwaardige afneembare dubbeldoek
hoes, doorstikt met 400 g/m2 anti-allergische
thermowatten met visco-elastische
tussenlaag en zijdelingse dubbele 3D
ventilatieband. Droogkuis.

Medium/Firm/Extra Firm

Medium/Firm/Extra Firm

Medium/Firm/Extra Firm

kern

hoes

comfort

Meer Ergo matrassen op overzicht achteraan.
Slaap doet leven

“Door de
goede
ventilatie
van mijn
aero sta ik
fris op in
de morgen!”
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aero,

aero,

voor een verfrissend
bedklimaat!

veerkracht
& comfort!
De Aero-matrassen staan garant voor een goed
uitgebalanceerd bedklimaat. Om de ventilatie extra
te stimuleren is de Aero afgewerkt met een luxueuze
hoes voorzien van een brede 3D border.
De Aero komt in 2 uitvoeringen: Aero Multi Gel en
Aero Interactive Comfort Gel.
De multipocketveren kern van de Aero Multi Gel biedt
een prima slaapcomfort, een goede luchtcirculatie
alsook een optimale vochtafvoer. De Gelpulse
afdeklaag zorgt voor optimale veerkracht.

De Aero-matrassen bevatten een kern uit
pocketveren. Dit zijn tonvormige veren,
individueel verpakt in textiel hoesjes. Elk
veertje kan daardoor onafhankelijk reageren en een zeer hoge plaatselijke indrukking en comfort garanderen op plaatsen
waar de lichaamsdruk het hoogst of laagst is.

Omdat er veel open ruimtes rondom en in
de pockets zijn, kan lucht makkelijk door
de matras heen. De honderden zakjesveren
bieden dus een perfecte ventilatie en een
optimale vochtafvoer bij iedere indrukking of
beweging op de matras. De ideale oplossing
tegen transpireren.

Revor Bedding biedt elektro-thermisch
geharde pocketveren aan, deze veren
ondergaan nog een extra korte en krachtige
verhitting waardoor de veren een langere
levensduur hebben.

Verenkernen worden steeds afgewerkt met
een ademende afdeklaag erbovenop, om het
aangenaam comfortgevoel te verkrijgen.

De kern van de pocketmatrassen is voorzien
van 7 ergonomische comfortzones, waaronder
een zachte schouderzone en een aangepaste heupzone voor extra ondersteuning.

De Aero Interactive Comfort Gel heeft een interactieve
pocketverenkern. Hierbij zorgt de afwisseling van
hoge en lage veren voor een comfortabele en
ergonomische nachtrust. Het eerste contact met
de matras is aangenaam zacht. Naarmate men
dieper wegzakt ontstaat de juiste tegendruk als de
lagere veren het lichaamsgewicht mee opvangen.
De Gelpulse afdeklaag in combinatie met American
Floating Foam geeft jou dat extra ligcomfort!

“Door de goede
ventilatie van mijn
aero sta ik fris op
in de morgen!
Voor ik mijn nieuwe
matras aankocht werd
ik verschillende keren
wakker ’s nachts. op
die momenten had ik
het echt veel te warm
in mijn bed.
Ik sliep heel vaak met
de slaapkamerramen
open om toch wat
extra ventilatie te
hebben in de kamer
maar ook dat hielp niet
langer.
Mijn vrouw raadde
me aan om samen een
nieuwe matras te
testen. Aero zorgt
voor een beter
bedklimaat waardoor
ik beter slaap en ’s
morgens fris opsta.”

American Floating Foam
gelpulse

pocketveren
ondersteunende
HR koudschuim

Aero* Multi Gel

Aero* Interactive
Comfort Gel
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aero multi gel

aero interactive
comfort gel

Multipocketverenmatras met
ondersteunende laag van 3cm HR
koudschuim. Bovenste comfortlaag
van 5cm GELPULSE voor
een optimale veerkracht.

Interactieve pocketverenmatras met
ondersteunende laag van 3cm HR
koudschuim. Bovenste comfortlaag van
3cm GELPULSE, in combinatie met
3cm AMERICAN FLOATING FOAM.

hoogte matras

22cm

24cm

comfortzones

7

7

Hoogwaardige afneembare hoes
doorstikt met 250g/m2 thermowatten.
Wasbaar 40°C.

Hoogwaardige afneembare hoes
doorstikt met 250g/m2 thermowatten.
Wasbaar 40°C.

Soft / Medium / Firm

Soft / Medium / Firm

kern

hoes

comfort

Meer Aero matrassen op overzicht achteraan.
Slaap doet leven

“Door de
verlichtende
ondersteuning
van mijn senze
vat ik makkelijk
de slaap!”
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senze,

senze,

WERKT DRUKVERLAGEND
OP ÉLK PUNT VAN UW
LICHAAM!

Zacht waar Je het
wenst, stevig
waar het nodig is.
Aan de basis van de Senze technologie ligt zijn
drukverspreidende eigenschap, waardoor de matras
zich minutieus aanpast aan alle lichaamsvormen. De
temperatuurgevoelige celstructuur past zich perfect aan de lichaamsvorm aan en ondersteunt op
deze manier elk punt van het lichaam.

Het unieke Senze-traagschuim heeft de
eigenschap om bij indrukking niet meteen
terug omhoog te komen. Met andere
woorden, er vindt minder tegendruk op
het lichaam plaats.

De originele Senze matraskern zorgt
voor een correcte ondersteuning van het
lichaam. De 7 ingebouwde comfortzones
zorgen bovendien voor een ergonomische
ondersteuning van de wervelkolom.

Hierdoor ontspant het lichaam en kan het
in een natuurlijke houding blijven tijdens
de slaap. Ook heeft Senze een uitermate
positief effect de bloedcirculatie en nek- en
rugklachten.

De geperforeerde Senze matraskern zorgt
voor een verhoogde luchtstroom door de
matras. Het 3D ventilatiemateriaal in de hoes
bevordert deze doorstroom.

Naast de traditionele Classic-kern, heeft Senze
ook een Smooth-kern met een extra Smooth
comfortlaag. Dit geeft je een unieke balans tussen
zachtheid en ondersteuning. De innovatieve Smooth
comfortlaag zorgt voor een gevoel van volledige
ontspanning.
Daarnaast is zowel de Senze Classic als Smooth
verkrijgbaar in 2 versies: 22cm of 24cm, de laatste
versie heeft nog een extra doorstikking met Smooth
Visco in de hoes voor dat extra zacht liggevoel.

Mijn slaapritueel
bestond uit draaien
en keren in bed, even
naar beneden om een
glaasje water en DAn
terug wat draaien en
keren… Mijn dokter gaf
de stress op het werk
aan als oorzaak.
Dankzij een collega
kwam ik op een
extra idee om mij te
informeren in een
slaapcomfortzaak.
Daar werd mij
onmiddellijk een
matras aangeboden die
meer ondersteuning
biedt. na het testen
van de Senze Smooth
was ik onmiddellijk
verkocht.”

Smooth comfortlaag
drukverlagend en
geperforeerd
senze schuim
HR comfortschuim

“door de verlichtende
ondersteuning van
mijn senze vat ik
makkelijk de slaap!

Senze Classic/Smooth 22

Senze Classic/Smooth 24
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kern

hoogte
matras
comfort
zones
hoes

senze classic 22

senze classic 24

senze smooth 22

senze smooth 24

9cm drukverlagend en
geperforeerd Senze schuim.
Hoogwaardig geprofileerde
ondersteuningslaag in 13cm
HR comfortschuim

9cm drukverlagend en
geperforeerd Senze schuim.
Hoogwaardig geprofileerde
ondersteuningslaag in 13cm
HR comfortschuim

6cm Smooth comfortlaag
5cm drukverlagend en
geperforeerd Senze schuim
Hoogwaardig geprofileerde
ondersteuningslaag in 11cm
HR comfortschuim

6cm Smooth comfortlaag
5cm drukverlagend en
geperforeerd Senze schuim
Hoogwaardig geprofileerde
ondersteuningslaag in 11cm
HR comfortschuim

22cm

24cm

22cm

24cm

7

7

7

7

Luxe dubbeldoekhoes.
Wasbaar 40°C.

Luxe dubbeldoekhoes
doorstikt met 2cm smooth
visco voor dat extra zacht
liggevoel. Droogkuis.

Luxe dubbeldoekhoes.
Wasbaar 40°C.

Luxe dubbeldoekhoes
doorstikt met 2cm smooth
visco voor dat extra zacht
liggevoel. Droogkuis.

Meer Senze matrassen op overzicht achteraan.
Slaap doet leven

EXTRA MATRASSEN
De positieve kenmerken van Gelpur, Aero, Innergetic en Senze werden uitgebreid
naar een volledig gamma matrassen. Voor elk wat wils.
Het is van het grootste belang dat je een matras kiest die de voordelen van uw
boxspring of lattenbodem kracht bijzet.

ERGONOMIE

VENTILEREND

Ergo Essenz Latex

Aero Bonnell

Aero Pocket PU

Aero Pocket
Latex/Visco

Aero Pocket Gel

Aero Pocket HR

Ergo Intenz Latex

ONDERSTEUNING

Senze HR

matrassen
Slaap doet leven

mag ik uw kussen?
Alhoewel matras en bodem de hoofdrol spelen tijdens jouw slaap, is het
belang van een kwalitatief hoofdkussen niet te onderschatten.
Daarom wordt bij Revor de hoogwaardige ergonomie van de slaapsystemen
consequent doorgetrokken in het aanbod kussens. De perfecte lichaamsondersteuning vereist immers ook aandacht voor hoofd en nekwervels.

Gellatex kussen
60x60cm

Gellatex kussen
ergo 60x40cm

Senze classic
60x40cm

Perfect
voor
zijslapers!

Latex kussen
60x40cm

Latex kussen
55x55cm

Senze cervi
60x40cm

Senze ergo
55x42cm

Perfect
voor
zijslapers!

Senze ortho
55x35cm

hoofdkussens
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