
P u l lm a n  m a t r a s s e n  &  b o x s p r i n g s

www. pu l lman . n l



pullman slaapcomfort bV

schrijnwerkersstraat 10 

3334 KH Zwijndrecht

postbus 10, 3330 aa Zwijndrecht

telefoon 078-610 32 00 

Fax 078-610 44 80

internet: www.pullman.nl

e-mail: info@pullman.nl

product- en modelwijzigingen voorbehouden. © 2010/2011

informeer ook naar:

pullman gold collectiepullman my box pullman Comfort toppers

24-carat sleep comfort. GOLD COLLECTION

Original

www.pullman.cz

A
ll m

odels and products can be subject to m
inor changes. ©

 2010

132312_Pullman_Gold_ENG_omslag.i1   1 25-03-2010   11:50:23

The Box All Inclusive

132374_Box_All_Inclusive_ENG.ind1   1 25-03-2010   11:33:08

Pullman BV
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht
Postbus 10, 3330 AA 
Zwijndrecht

Telefoon:  078 610 32 00
Fax: 078 610 4480
E-mail: info@pullman.nl
Website:  www.pullman.nl

Laat u omhelzen door de  
Comfort Topper™ van Pullman

Uw Pullman dealer

a member of the hIldIng anders group

De Pullman Comfort Topper™ samengevat

Uw bed verkrijgt een luxueuze zachtheid 
als nooit tevoren

U voelt zich meer ontspannen en uitgerust

Uw bed blijft heerlijk schoon en fris dankzij
de innovatieve Sensity™ technologie

“Het voelt alsof je omhelst wordt.”

Hoogte

De Comfort Topper is verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes, 
waarmee u perfect kunt inspelen op uw individuele wensen. 

Afmetingen

Verkrijgbare breedtematen:
Comfort Topper Split:
Verkrijgbare lengtematen:

80/90/100/140/160/180/200 cm
160/180/200 cm
200/210/220 cm

Sensity

Altijd een fris bed

Alle Comfort Toppers zijn uitgerust met Sensity; een geheel nieuwe en gepaten-
teerde innovatie die uw bed altijd heerlijk schoon en fris houdt. Hoe dat werkt? 
Sensity is een puur natuurlijke stof die wordt aangebracht op de bekleding van 
iedere Comfort Topper. Deze natuurlijke afwerking bevat gezonde probiotica 
die geactiveerd worden bij wrijving en de groei van ongewenste bacteriën en 
stofmijt voorkomen. Voor een gezonde en verfrissende nachtrust.

Comfort Topper
hoogte ca. 6 cm

Comfort Topper DeLuxe
hoogte ca. 8 cm

Comfort Topper Superior
hoogte ca. 11 cm

Product- en modelwijzigingen voorbehouden.

www.pullman.nl
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De persoonlijke boxspring
By Pullman

MyBox

Prijzen MyBox  
     

MyBox combinatie vlak 
incl. MyBox matras en MyBox Comfort-Topper

 afmeting  prijs afmeting  prijs

 190 x 210 € 2.615,00 180 x 210 € 5.230,00
 190 x 220 € 2.615,00 180 x 220 € 5.230,00
 100 x 210 € 2.975,00 200 x 210 € 5.950,00
 100 x 220 € 2.975,00 200 x 220 € 5.950,00

MyBox combinatie verstelbaar  
incl. MyBox matras en MyBox Comfort-Topper

 afmeting  prijs afmeting  prijs

 190 x 210 € 5.115,00 180 x 210 € 10.230,00
 190 x 220 € 5.115,00 180 x 220 € 10.230,00
 100 x 210 € 5.825,00 200 x 210 €  11.650,00
 100 x 220 € 5.825,00 200 x 220 € 11.650,00

Prijzen inclusief speciale poten MyBox onder de boxspring

MyBox achterwand
 afmeting  prijs bestemd voor

 107 x 115 € 745,00  MyBox 1 x 90
 107 x 125 € 795,00  MyBox 1 x 100
 107 x 205 € 1.245,00  MyBox 2 x 90
 107 x 225 € 1.345,00  MyBox 2 x 100

MyBox hocker 
incl. speciale MyBox poten

 afmeting  prijs

 120 x 45 € 595,00

MyBox matrasbeugel 
incl. stoffen hoes

  €  50,00

MyBox is leverbaar in de stofnummers 7600 t/m 7612

pullman the box all inclusive



De verrijking voor 
        elke slaapkamer.
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2 Er is een rijke keuze aan stofferingen: vele stofkwaliteiten, texturen en kleuren zijn mogelijk 



Een matras op een matras. Dubbeldik slaapcomfort. Dat was de visie die 

George Pullman lang geleden had en deze ziet men terug in het hedendaags 

bekende, luxueuze boxspringbed van Pullman. Het Pullman assortiment bestaat 

tegenwoordig uit een keur aan boxspringmodellen, matrassen, comfort toppers 

en hoofdkussens. Wij vinden dat onze klanten moeten kunnen combineren naar 

persoonlijke behoefte, stijlvoorkeur en beleving van comfort. 

Uw ideale boxspringbed bestaat en wordt uitgevoerd zoals ú dat wilt met 

optimaal slaapcomfort. De stijl, van landelijk tot cosmopoliet, van elegant klassiek 

tot architecturaal modern, de stoffering, de accessoires: Pullman komt volledig 

tegemoet aan persoonlijke smaak, gevoel van luxe, comfort en stijl. 

Slaapcomfort   
 met persoonlijkheid.
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“Ik wil slechts één ding:  
     kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit”
  George Pullman, 1858

George Pullman was geen gemakkelijk mens. Hij dreef zijn vakmensen tot 

het uiterste bij het uitvoeren van zijn idee: het bouwen van de meest luxe 

treinstellen ter wereld. In 1865 was hij zover. De eerste Pullman Sleeper, een 

luxe slaapcoupé, stond op de rails. Het succes was ongekend. Iederen wilde 

er in reizen. Al snel volgden de Pullman Diner, een luxe restaurantwagon en 

een saloncoupé. Stuk voor stuk uiterst comfortabele rijtuigen die het reizen 

per trein tot een genot maakten. Het interieur van de Pullman Car was van 

een uitbundige luxe. De beste meubelmakers en stoffeerders legden er hun 

ziel en zaligheid in. Maar het belangrijkste onderdeel was het veersysteem, 

uitgevonden en gepatenteerd door George Pullman zelf. De Pullman 

vering zorgde voor een ongekend comfort. De Pullman Sleeper werd een 

succes. Eerst in Amerika, Canada en Mexico en daarna op alle internationale 

spoorlijnen in Europa. Een mythe was geboren.
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Pullman: de voorsprong blijft. 
De naam Pullman bleef niet exclusief gereserveerd voor de 

spoorwegen. In de slaapkamers van Grand Hotels en luxe 

passagiersschepen verschenen bedden met Pullman matrassen. 

Wie er eenmaal op had geslapen, wilde zelf ook zo’n matras. 

Om aan die vraag te kunnen voldoen, worden in Nederland 

sinds 1937 Pullman matrassen, boxsprings en comfort toppers 

ontworpen en geproduceerd. Met het vakmanschap, het 

streven naar kwaliteit èn het continue verbeteren en verfijnen 

dat kenmerkend is voor Pullman. En, de geschiedenis herhaalt 

zich, uniek is het Pullman veersysteem, gebaseerd op de Inside 

Pocketveer. Komt het principe van de boxspring, simpel gezegd, 

neer op ‘een matras op een matras’, de Inside Pocketveer is: ‘een 

veer in een veer’, het toppunt van comfort. Nog steeds werken 

de beste vakmensen, ontwerpers, inkopers, meubelmakers en 

stoffeerders, aan de Pullman matrassen, boxsprings en comfort 

toppers. Ze vervullen de behoefte aan comfort en aan de 

persoonlijke smaak en stijlopvatting van velen.

Nederlands vakmanschap, 
betrouwbare kwaliteit
Op alle Pullman boxsprings geldt een garantie van 25 jaar 

tegen frame- en veerbreuk. De garantie heeft betrekking op alle 

vaste en verstelbare Pullman boxsprings en geldt voor breuk 

van metalen delen van het bed, voor de metalen veren en het 

bedframe (zie garantiebewijs).
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   Pullman 
Boxspring 
        Collectie
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Boxspring Passepartout

7Afgebeeld: Boxspring Passepartout • Stof 3200 leerdoek wit • Hoofdbord Passepartout 270 cm • Zijtafel Passepartout kleur zilver



Boxspring Venise

8 Afgebeeld: Boxspring Venise • Stof 6912 donkerblauw • Hoofdbord Venise 220 cm



Boxspring Valence

9Afgebeeld: Boxspring Valence • Stof 5903 kaki met bies 5915 antraciet • Hoofdbord Valence 220 cm



Boxspring Tradition

10 Afgebeeld: Boxspring Tradition • Stof 5917 middenbruin • Hoofdbord Tradition 140 cm



Boxspring Jolie

11Afgebeeld: Boxspring Jolie • Stof 4506 bruin • Hoofdborden Jolie 2x180 cm



Boxspring Zara

12 Afgebeeld: Boxspring Zara • Stof 4502 beige met border 4506 bruin • Hoofdbord Zara 194 cm • Hocker Zara • Stof 4510 grijs



Boxspring Monza

13Afgebeeld: Boxspring Monza • Stof 4508 donkerbruin • Hoofdbord Monza 2x180 cm • Inzet: Voetbord Monza 2x90 cm • Poef Monza • Stof 4502 beige



Boxspring Fleur

14 Afgebeeld: Boxspring Fleur • Stof 5510 oranje • Hoofdbord Fleur 200 cm



Boxspring Donna

15Afgebeeld: Boxspring  Donna • Stof 4510 grijs

Hoofdbord Donna 2x90 cm • Met plaid 4512 antraciet 138 cm



Boxspring Scala

16 Afgebeeld: Boxspring Scala • Stof 4905 groen • Hoofdbord Scala 230 cm



Boxspring Jolie

17Afgebeeld: Boxspring Jolie • Stof 4904 camel • Gestoffeerde Colour matrassen • Comfort topper • Hoofdbord Jolie 220 cm



Boxspring Goya

18 Afgebeeld: Boxspring Goya met verstelbaar systeem Moonrise • Stof 6916 antraciet • Hoofdbord Goya 240 cm

Matrasbeugels RVS met hoes • Hocker Goya • Stof 6916 antraciet



Boxspring Tradition

19Afgebeeld: Boxspring Tradition • Stof 4411 zeegroen • Hoofdbord Tradition, 1x200 cm en 2x100 cm • Poef Zara • Stof 4400 kerrie, stof 4411 zeegroen, stof 4403 rood, stof 4406 aubergine



Vlakke en verstelbare boxsprings
De eerste functie van een boxspring 

is dat je er comfortabel en met 

goede lichaamsondersteuning op 

moet kunnen liggen, zodat je goed 

uitgerust wakker wordt. Maar wil je op 

bed ook comfortabel kunnen lezen, 

op je laptop werken, televisie kijken of 

ontbijten, kies dan uit vier verstelbare 

systemen.

Moonrise/Sunset vlak 
(niet verstelbaar)
•  Indien een verstelbare boxspring 

wordt gecombineerd met een vlakke 
boxspring, zal deze qua hoogte, 
uiterlijk en onderstel afgestemd zijn 
op de verstelbare boxspring 

Moonrise/Sunset 3
• Electrisch verstelbaar hoofdeind
• Handverstelbaar voeteneind
•  Comfortabele knieholteondersteuning 
•  1-motorig , bedienbaar met de 

draadloze IR afstandsbediening

Moonrise/Sunset 5  
(inclusief  All-Size uitvoering op maat)
•  Electrisch verstelbaar hoofdeind en 

voeteneind
•  Comfortabele knieholteondersteuning 

door automatische knieknik
•  2-motorig, bedienbaar met de 

draadloze, IR afstandsbediening

Moonrise/Sunset 7 
(inclusief  All-Size uitvoering op maat )
•  Electrisch verstelbaar hoofdeind met 

individueel verstelbare neksteun
•  Electrisch verstelbaar voeteneind
•  Comfortabele knieholteondersteuning 

door automatische knieknik
•  3-motorig, bedienbaar met de 

draadloze, IR afstandsbediening

Pullman vlakke boxspring
De basis van een Pullman boxspring is een hoogkwalitatief houten frame op vier poten.  

Deze zeer stabiele constructie is de drager voor het originele Pullman patentveringinterieur, 

dat alom bekend is om het ligcomfort. De Pullman boxspring is van zij tot zij geveerd, hetgeen  

bijdraagt aan de speciale, Pullman comfortbeleving en aan een optimale ventilatie. 

Pullman verstelbare boxsprings: Moonrise
•  Verstelbare boxsprings voorzien van een 6-slags pocketvering interieur met schoudercomfortzone. 

• Toepasbaar op alle Pullman boxspring modellen (pag 8-21)

• Worden geleverd met een draadloze, IR (infrarood) afstandsbediening met meerdere functies.

Pullman inzetboxsprings: Sunset
Inzetboxsprings voor toepassing in een bedombouw (ledikant). Aangezien de hoogte van een 

bedombouw nogal kan variëren zijn er pootjes in diverse hoogtes leverbaar. Zo bestaat er altijd 

een geschikte Pullman inzetboxspring voor een bestaande bedombouw.

Het programma Sunset inzetboxsprings is nagenoeg gelijk aan het Moonrise programma: er is 

keuze uit Sunset 3,5,7 verstelbare systemen en het Sunset vlakke systeem. Evenals Moonrise, zijn 

Sunset boxsprings voorzien van een 6-slags pocketvering interieur met schoudercomfortzone.

Moonrise 9
•  Electrisch verstelbaar hoofdeind met 

automatisch uitschuivende hoofd-/neksteun 
•  Electrisch verstelbaar voeteneind
•  Comfortabele knieholteondersteuning door 

automatische knieknik
•  Ergonomisch optimale kanteling van het 

bekken door biomechanisch scharnierpunt
•  Automatisch Slide Back schuifsysteem bij 

verstellen van hoofdeind  
•  2-motorig, bedienbaar met de draadloze,  

IR afstandsbediening 20



All Size verstelbare boxsprings op maat
Pullman levert de verstelbare boxsprings Moonrise en Sunset 5 

en 7 in een ‘All Size’ uitvoering, zonder meerprijs. Hierbij wordt 

de voor u meest geschikte knieholteondersteuning bepaald.

Hoe wordt de optimale knieholte-
ondersteuning bepaald?
Uit ergonomisch onderzoek is gebleken dat bij de bepaling van 

de optimale knieholteondersteuning de lichaamslengte niet in 

alle gevallen maatgevend is. 

Met name de volgende 2 aspecten zijn van belang:

•  Uw zitdiepte: Deze wordt bij u vastgesteld door de afstand te 

bepalen tussen punt X en Y (zie illustraties)

•  De matrashoogte: Deze is medebepalend voor de optimale 

maatvoering van de boxspring 

Onderstaande grafiek geeft aan welke uitvoering voor u het 

meest geschikt is: A, B of C.

Laat u zich hierbij adviseren door uw Pullman dealer.
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       Stoffering, 
         in elke stijl, verwerkt 

   door vakmensen
Koopt u een Pullman matras of boxspring dan heeft u een ongelooflijk ruime 

keuze. Keuze uit boxspring modellen, matrassen en comfort toppers.  

En vooral: keuze uit een rijke collectie stoffen. Kies uit het uitgebreide Pullman 

kleurenpalet, de kleur die past bij uw interieur en bij uw persoonlijke smaak. 

Kies de stof die u aanspreekt; het warme wol, het natuurlijke linnen,  

het eerlijke katoen, het luxe leerdoek of het veelzijdige polyester.  

Hoofd- en voetenborden, matrassen, hockers en poefs, perfect uitgevoerd 

door de beste vakmensen. Met Pullman creëert u uw eigen droomslaapkamer.
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      Pullman 
   Matrassen 
        Collectie
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Uw ideale 
           matras bestaat.

Lekker liggen en uitgerust wakker worden. Dat zijn op het eerste 

gezicht de primaire vereisten voor een matras. Maar de één wil 

liever wegzinken in een wolk van dons terwijl de ander lekkerder 

ligt op een stevigere of hardere matras. 

De zoektocht van al die verschillende mensen naar hun optimale 

slaapcomfort is voor Pullman het uitgangspunt bij het ontwikkelen 

van een grote diversiteit aan matrassen. 

Uitgeslapen! Dat staat niet bij toeval onder het Pullman logo.
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Het dubbele comfort van een veer  

ìn een veer. De Inside Pocketveer 

bestaat uit twee losse veren van 

verschillende grootte. Beide veren  

zijn bekleed met een stoffen hoesje. 

De kleinere veer zit opgesloten in de 

grotere. Het is de exclusieve 

veertechniek van Pullman.

Als u gaat liggen op een matras met Inside Pocketvering, 

dan zakt eerst de grotere, buitenste veer, daarna komt de 

binnenste veer in werking. Uw lichaam krijgt zodoende 

méér ondersteuning op plaatsen waar dat nodig is. 

Het is dè perfecte, gewichtafhankelijke ondersteuning. 

We noemen dit ‘Continu zonering’ Pullman’s bijdrage 

aan een tot nu toe ongekend comfort. Het Inside 

Pocketveersysteem is uniek, u vindt het alleen bij Pullman. 

Ervaar het aan den lijve, bij uw Pullman dealer. Een Inside Pocket 

matras herkent u 

aan dit beeldmerk.

 
 

Een veer binnen een veer afzonderlijk verpakt in een ventilerend hoesje. 

Deze vinding van Pullman verklaart voor een belangrijk deel waarom u 

’s morgens nog beter uitgeslapen opstaat.

Door de Inside Pockets om en om te plaatsen met 6-slag pockets wordt 

het ligcomfort op een Inside Pocket matras optimaal.

De Inside Pocketveer

Inside Pocket: exclusief van Pullman, belééf het.
27



Inside Pocket Colour matrassen
De Inside Pocket matrassen uit de 

Supreme en Exclusive collectie zijn ook 

verkrijgbaar met een gestoffeerde hoes. 

Dit geeft u de mogelijkheid om de 

boxspring en matras passend bij elkaar  

te maken, in stof en kleur.

Een Colour matras gebruikt u in 

combinatie met een comfort topper

28



Class 
Drie verschillende Inside Pocket matrassen 

van grote klasse. Door de diagonale setting 

van de Inside Pocket veren voelt u de 

perfecte ondersteuning van uw lichaam. 

Ervaar met uw handen de rijke bekleding, let 

op de perfecte afwerking en kies het comfort 

dat u het beste ligt.

Exclusive 
Als wij bij Pullman het woord ‘exclusief‘ 

gebruiken dan is elk onderdeel van de matras 

speciaal voor deze lijn geselecteerd. Van de 

hogere Inside Pocket veren, de afdekmaterialen 

van paardenhaar en natuurlatex tot en met de 

tijken die doorstikt zijn met 500 gr/m2 zuiver 

scheerwol en wildzijde. Wie het bijzondere wil, 

kiest Exclusive.

Supreme 
De Supreme Inside Pocket interieur hebben 

een geschaakte setting. Deze setting in 

combinatie met verschillende toplagen geeft 

een andere comfortbeleving. Ook voor deze 

vier matrassen worden uitsluitend de beste 

materialen en technieken gebruikt. Voel maar 

eens aan de schitterende stretch stof die met 

grote vakmanschap met de hand is genopt.

SupreMe TS           SupreMe STreTch excluSive TS                     excluSive daMaSTclaSS TS claSS STreTch

Inside Pocket matrassen
 

 

Stretchbekleding

Zuiver scheerwol

Pullmafoam

Inside Pocket interieur

Pullmafoam

Zuiver scheerwol

Stretchbekleding

Matras Carmen Matras Silvia Matras Eline

Stretchbekleding

Zuiver scheerwol

Natuurlatex

Paardenhaar

Inside Pocket interieur

Paardenhaar

Natuurlatex

Zuiver scheerwol

Stretchbekleding

Damastbekleding

Zuiver scheerwol

Natuurlatex

Paardenhaar

Inside Pocket interieur

Paardenhaar

Natuurlatex

Zuiver scheerwol

Damastbekleding
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Milieu

Alle Pullman damast- en stretch bekledingen voldoen aan de öko-texmilieu-

standaard. Ze bevatten geen schadelijke stoffen en kregen daarom het predikaat 

‘textiel betrouwbaar’. Pullman gebruikt uitsluitend CFK-vrije materialen.

Gemak
•  Bij de Pullman stretchmatrassen is de 

stretchhoes afritsbaar. Deze kunt u chemisch 

laten reinigen.

•  Handvatten zijn standaard aanwezig op 

matrassen in een damast- en TS uitvoering 

en maken het makkelijk om  de matras 

regelmatig te keren. Optioneel zijn stretch 

matrassen ook met 4 handvatten verkrijgbaar.         

•  Met de matraswig vult u de naad op tussen 

twee matrassen en slaapt u als op één matras. 

•  Matrassen in een damast of TS uitvoering zijn 

uit te voeren met een koppelrits met overslag, 

zodat de matrassen aan elkaar vastgemaakt 

kunnen worden.

Veelzijdig 
Alle Pullman matrassen 

zijn geschikt voor 

gebruik op elke 

goed ventilerende 

vlakke en verstelbare 

matrasdrager, zoals 

lattenbodems en 

spiraalbodems.

Allergie 
•   Pullman levert haar matrassen zonder meerprijs 

met de antiallergische vulling Climawatt (i.p.v. 

wol). Dit materiaal heeft uitstekende vocht-

regulerende eigenschappen.

•   De hoes van stretch en TS matrassen is optioneel 

uit te voeren met Silverness, dat de matras-

bekleding beschermt tegen bacterieën en 

schimmels. Pocket Plus en Latex Classic matrassen 

zjn standaard uitgevoerd met Silverness. Hierdoor 

heeft huisstofmijt geen voedingsbodem om zich 

te nestelen. De hoes kunt u reinigen op 60°. 

•   Alle Pullman comfort toppers, 

damast en stretch, zijn uitgerust 

met Sensity technologie. Deze 

houdt de comfort topper 

bacterievrij.

Pullman matrassen: Verantwoord. Veilig. Praktisch.

Altijd een fris bed

30



Pocket Plus & Special matrassen

Pocket Plus 
Wie een uitstekende matras wil hebben en 

voordelig uit wil zijn, kan terecht bij Pullman’s 

Pocket Plus collectie. Een drietal pocket-

matrassen, waarbij de veren afzonderlijk in 

hoesjes zijn verpakt en de afdekking steeds van 

een ander materiaal is. De pocketvering is sterk 

en uitermate duurzaam, terwijl de afdeklaag 

tegemoet komt aan de individuele wensen ten 

aanzien van het comfort. U kunt kiezen uit een 

bekleding van afneembare stretch òf een vaste 

damastbekleding met handvatten.

Special
Onder de noemer ‘Specials’ biedt Pullman twee 

matrassen met specifieke eigenschappen:  

de Pocket Forte met tonvormige veren als 

basis, voor mensen die van een hardere 

matras houden of met een bovengemiddeld 

lichaamsgewicht. De Latex Classic voor de mens 

die het liefst op puur natuurlijk latex slaapt.

pockeT pluS 
daMaST

pockeT pluS 
STreTch

Special 
pockeT forTe daMaST

Special 
laTex claSSic STreTch

Matras Pocket Forte

Damastbekleding

Zuiver scheerwol

Latex

Lastilux

Pocketvering interieur

Lastilux

Latex

Zuiver scheerwol

Damastbekleding
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pockeT pluS

Pullmafoam Ergofoam Latex

6-slags pocketinterieur, thermisch gehard,  met 7 zones incl.schoudercomfortzone

pullmafoam ergofoam linnen
natuurlatex

zuiver scheerwol 500gr/m2 

comfortfill 140 gr/m2

• • •
- - -

ca. 21 cm ca. 21 cm ca. 21 cm

º º º
º º º

SpecialS

Latex Classic Pocket Forte

Matras interieur

Kern Multi-zone latexkern met 7 zones 
incl. schoudercomfortzone

Apart in hoesjes verpakte 6-slags tonvormige, verstevigde 
pocketveren, thermisch gehard (265 veren per m2)

Afdekking 100% katoenen
binnenhoes

lastilux
latex

Doorgestikte binnenbekleding zuiver scheerwol 500gr/m2 

comfortfill 140 gr/m2

Matras exterieur

Stretch • -
Damast - •
afwerking handgenopt

Middenhoogte ca. 22 cm ca. 22 cm

optioneel

Silverness bescherming (voor Stretch en TS) º
Anti-allergische comfortfill binnenbekleding º º

Pocket Plus matrassenSpecial matrassen

Toelichting:
Stretchbekleding kan op twee manieren worden 
uitgevoerd: 
•  Als afneembare hoes met een ritssluiting: de 

stretch matras
•  Als vaste, met band afgewerkte hoes: de 

zogenaamde Tape Stretch matras, of TS matras. 
TS matrassen worden standaard uitgevoerd met 
4 handvatten

Damast matrassen hebben altijd een met band 
afgewerkte, vaste bekleding. Damast matrassen 
worden standaard uitgevoerd met 4 handvatten

• = standaard leverbaar    º = optioneel      - = niet leverbaar

Stretch  elastische, zachte matrasbekleding (breisel) 
damast  geweven matrasbekledingstof
inside pocket interieur  gecombineerde matraskern met pocketveren en Inside 

Pocketveren 
- geschaakte setting: elke tweede veer is Inside Pocketveer 
- diagonale setting: elke derde veer is Inside Pocketveer

pocket interieur matraskern met pocketveren
latexkern   matraskern van latex, zeer zacht en soepel kernmateriaal
pullmafoam   exclusieve Pullman kwaliteit comfortschuim
ergofoam   hoogwaardig, drukverlagend traagschuim (tbv. comfortlaag)
paardenhaar   natuurlijk, ventilerend en vochtregulerend materiaal 

(tbv.comfortlaag)

lastilux Hoogwaardige kwaliteit HR foam (tbv.comfortlaag)
Natuurlatex  natuurlijk, zeer zacht en soepel materiaal (tbv. comfortlaag)
linnen  natuurlijk, koel en vochtregulerend materiaal (tbv. 

comfortlaag)
Scheerwol  natuurlijk, vochtregulerend en warmte-isolerend materiaal 

(tbv. comfortlaag)
katoen  natuurlijk, vochtregulerend materiaal (tbv. comfortlaag)
Wildzijde  natuurlijk, zacht en vochtregulerend materiaal 

(tbv. comfortlaag)
comfortfill  anti-allergisch materiaal als alternatief voor scheerwol 

binnenbekleding
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Overzicht Pullman matrassen

Alle Pullman matrassen zijn geschikt voor gebruik op elke goed ventilerende vlakke en verstelbare matrasdrager

claSS SupreMe excluSive

Carmen Christel Constance Sterre Sanne Susan Silvia Esmee Eloise Eline

Matras interieur

Kern Inside Pocket interieur, 
thermisch gehard met diagonale setting 

Inside Pocket interieur, 
thermisch gehard met geschaakte setting

Inside Pocket interieur, 
thermisch gehard met geschaakte setting

Afdekking pullmafoam ergofoam linnen

natuurlatex

lastilux lastilux

ergofoam

linnen

natuurlatex

paardenhaar

natuurlatex

lastilux

ergofoam

linnen

natuurlatex

paardenhaar

natuurlatex

Doorgestikte binnenbekleding zuiver scheerwol 500gr/m2

comfortfill 140 gr/m2

zuiver scheerwol 500gr/m2

comfortfill 140 gr/m2

zuiver scheerwol 500gr/m2

comfortfill 140 gr/m2

wildzijde

Matras exterieur

Stretch • • • • • • • - - -
TS (Tape Stretch)  • • • • • • • • • •
Damast - - - - - - - • • •
afwerking handgenopt handgenopt handgenopt handgenopt handgenopt handgenopt handgenopt

Middenhoogte ca. 22 cm ca. 22 cm ca. 25 cm

optioneel

Silverness bescherming (voor Stretch en TS) º º º º º º º º º º
Anti-allergische comfortfill binnenbekleding º º º º º º º º º º
Colour uitvoering - - - º º º º º º º

Inside Pocket matrassen

 
 

• = standaard leverbaar    º = optioneel      - = niet leverbaar
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Comfort topper split Comfort topper
hoogte ca. 6 cm

Comfort topper DeLuxe
hoogte ca. 8 cm

Comfort topper Superior
hoogte ca. 11 cm

Damast Stretch

Comfort topper Comfort topper 
De Luxe

Comfort topper 
Superior

comfort topper interieur

Kern Natuurlatex • • •
Ergofoam • • •
Paardenhaar • • •
Mini-pocketvering - - •

Afdekking Thermisch gebonden  
wol/katoen 600 gr/m2 • • •

comfort topper exterieur

Stretch • • •
Damast • • •
Middenhoogte ca. 6 cm ca. 8 cm ca. 11 cm

optioneel

Comfort topper split • - -
Anti-allergische climawatt 400 gr/m2 afdekking • • •

• = standaard leverbaar      - = niet leverbaar
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Pullman Comfort toppers

Altijd een fris bed

De comfort topper is een extra comfort-

matras die u op uw bestaande of nieuwe 

matras legt. De comfort topper bestaat 

uit een soepele kern, afgedekt met 

een donsachtige, stoffen bekleding, 

zorgvuldig opgebouwd uit uitsluitend de 

beste materialen. Comfort toppers zijn 

verkrijgbaar in verschillende hoogtes en 

verschillende samenstellingen die garant 

staan voor een exceptionele zachtheid.

Zacht, maar ook fris, want iedere comfort 

topper is uitgerust met de innovatieve 

Sensity technologie die de aanwezigheid 

van bacteriën tegengaat. Laat u met 

zachtheid omhelzen door een Pullman 

comfort topper.
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Wat is een goed kussen? 

Wat de één te hard of te zacht vindt, vindt de ander niet 

hard of zacht genoeg. Een goede maatstaf is dat uw hoofd 

aangenaam in het kussen wegzinkt, zonder tot op de 

matras of topper weg te zakken.
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Pullmarell kussen
Achthonderd gram pure Pullmarell voor een hoge veerkracht en lange 

levensduur. Honderd procent katoenen hoes.

Naturel kussen 
Wegdromen op twaalfhonderd gram donsveertjes.  

Hoes van honderd procent katoen.

Pocketvering kussen
Tonvormige veertjes verpakt in katoen, afgedekt met meerdere lagen zacht 

materiaal en verpakt in katoenen binnenhoes. Afdekhoes eveneens honderd 

procent katoen.

Ergofoam kussen met neksteun
Hoogwaardige kern van drukverlagend traagschuim, uitgevoerd  met 

geïntegreerde neksteun, verpakt in katoenen binnen- en buitenhoes. 

Latex kussen met neksteun 
Lekker zacht latex kussen met goed ventilerende en vochtregulerende 

eigenschappen, met neksteun en katoenen binnen- en buitenhoes.

Pullman Gelfiber kussen 
Kussen gevuld met 1200 gram gelfiber en beschikt over specifieke 

drukverlagende eigenschappen. Het kussen heeft een  

100% katoenen hoes

Pullman Hoofdkussens
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Pullman Hoofd- en Voetborden

Donna (pagina 15)

• Hoofdbord Donna

• Plaid Donna (optioneel)

Fleur   (pagina 14)

• Hoofdbord Fleur

• Voetbord Fleur

Goya   (pagina 18)

• Hoofdbord Goya

• Voetbord Goya

Jolie   (pagina 11 en 17)

• Hoofdbord Jolie

• Voetbord Jolie

Monza   (pagina 13)

• Hoofdbord Monza

• Voetbord Monza

Passepartout (pagina 7)

• Hoofdbord Passepartout

• Voetbord Passepartout

Scala (pagina 16)

Hoofdbord Scala

Valence (pagina 9)

• Hoofdbord Valence

• Voetbord Valence

Venise (pagina 8)

• Hoofdbord Venise

• Voetbord Venise

Zara (pagina 12)

• Hoofdbord Zara

• Voetbord Zara

Tradition

(pagina 10 en 19)

Hoofdborden Tradition

Hoofdborden Tradition 
met sierrand

Voetborden Tradition

Boxspring model Boxspring model Boxspring model

Recht

Gebogen

Klassiek

Recht

Gebogen

Klassiek

Recht
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Hocker Goya / Poef Goya
• stof naar keuze

• hocker: 135 x 43 x 40 cm (LxBxH)

• poef: 43 x 43 x 40 cm  (LxBxH)

Hocker Tradition
• stof en poten naar keuze

• 120 x 50 x 36 cm (LxBxH)

Hocker Valence
• stof en poten naar keuze

•  110 x 50 x 45 cm (LxBxH)  

(excl. pootjes)

Hocker Passepartout
• stof naar keuze

• 125 x 45 x 40 cm (LxBxH)

Poef Zara
• stof naar keuze

•  45 x 45 x 39 cm 

(LxBxH)

Hocker Monza / Poef Monza
• stof en blokpoten Monza naar keuze

• hocker: 120 x 45 x 45 cm (LxBxH)

• poef: 45 x 45 x 45 cm (LxBxH)

Pullman Hockers en Poefs

Monza Monza

Goya Goya

Valence Zara

Tradition

Passepartout

Hocker Poef
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Metalen poot/zwart
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Massief houten poot/koffiebruin
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Massief houten poot/kersenkleur
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Massief houten poot/blank beuken
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Wiel met rem/zwart
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Wiel met rem/koffiebruin
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Wiel met rem/kersenkleur
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Wiel met rem/blank beuken
te leveren op 12, 15 en 18 cm hoogte

Blokpoot Monza
licht zilver/zwart/koffiebruin/eiken
te leveren op 12 cm hoogte,  

niet geschikt voor Moonrise en Sunset

Aluminium poot Tico
te leveren op 12 cm hoogte

Aluminium poot Roma
te leveren op 12 cm hoogte

Massief houten blokpoot Scala
te leveren op 12 cm hoogte, niet 

geschikt voor Moonrise en Sunset

Massief houten poot/metaalkleurig
te leveren op 12 cm hoogte

Module poot ten behoeve van 
inzetboxsprings/zwart
basishoogte 6 cm. Modulair per 3 cm te 

verhogen tot maximaal 24 cm

Pullman Accessoires

Matrasbeugel
• RVS of zwart

•  leverbaar met stoffen 

hoes
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pullman slaapcomfort bV

schrijnwerkersstraat 10 

3334 KH Zwijndrecht

postbus 10, 3330 aa Zwijndrecht

telefoon 078-610 32 00 

Fax 078-610 44 80

internet: www.pullman.nl

e-mail: info@pullman.nl

product- en modelwijzigingen voorbehouden. © 2010/2011

informeer ook naar:

pullman gold collectiepullman my box pullman Comfort toppers

24-carat sleep comfort. GOLD COLLECTION

Original

www.pullman.cz

A
ll m

odels and products can be subject to m
inor changes. ©

 2010

132312_Pullman_Gold_ENG_omslag.i1   1 25-03-2010   11:50:23

The Box All Inclusive

132374_Box_All_Inclusive_ENG.ind1   1 25-03-2010   11:33:08

Pullman BV
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht
Postbus 10, 3330 AA 
Zwijndrecht

Telefoon:  078 610 32 00
Fax: 078 610 4480
E-mail: info@pullman.nl
Website:  www.pullman.nl

Laat u omhelzen door de  
Comfort Topper™ van Pullman

Uw Pullman dealer

a member of the hIldIng anders group

De Pullman Comfort Topper™ samengevat

Uw bed verkrijgt een luxueuze zachtheid 
als nooit tevoren

U voelt zich meer ontspannen en uitgerust

Uw bed blijft heerlijk schoon en fris dankzij
de innovatieve Sensity™ technologie

“Het voelt alsof je omhelst wordt.”

Hoogte

De Comfort Topper is verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes, 
waarmee u perfect kunt inspelen op uw individuele wensen. 

Afmetingen

Verkrijgbare breedtematen:
Comfort Topper Split:
Verkrijgbare lengtematen:

80/90/100/140/160/180/200 cm
160/180/200 cm
200/210/220 cm

Sensity

Altijd een fris bed

Alle Comfort Toppers zijn uitgerust met Sensity; een geheel nieuwe en gepaten-
teerde innovatie die uw bed altijd heerlijk schoon en fris houdt. Hoe dat werkt? 
Sensity is een puur natuurlijke stof die wordt aangebracht op de bekleding van 
iedere Comfort Topper. Deze natuurlijke afwerking bevat gezonde probiotica 
die geactiveerd worden bij wrijving en de groei van ongewenste bacteriën en 
stofmijt voorkomen. Voor een gezonde en verfrissende nachtrust.

Comfort Topper
hoogte ca. 6 cm

Comfort Topper DeLuxe
hoogte ca. 8 cm

Comfort Topper Superior
hoogte ca. 11 cm

Product- en modelwijzigingen voorbehouden.

www.pullman.nl
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De persoonlijke boxspring
By Pullman

MyBox

Prijzen MyBox  
     

MyBox combinatie vlak 
incl. MyBox matras en MyBox Comfort-Topper

 afmeting  prijs afmeting  prijs

 190 x 210 € 2.615,00 180 x 210 € 5.230,00
 190 x 220 € 2.615,00 180 x 220 € 5.230,00
 100 x 210 € 2.975,00 200 x 210 € 5.950,00
 100 x 220 € 2.975,00 200 x 220 € 5.950,00

MyBox combinatie verstelbaar  
incl. MyBox matras en MyBox Comfort-Topper

 afmeting  prijs afmeting  prijs

 190 x 210 € 5.115,00 180 x 210 € 10.230,00
 190 x 220 € 5.115,00 180 x 220 € 10.230,00
 100 x 210 € 5.825,00 200 x 210 €  11.650,00
 100 x 220 € 5.825,00 200 x 220 € 11.650,00

Prijzen inclusief speciale poten MyBox onder de boxspring

MyBox achterwand
 afmeting  prijs bestemd voor

 107 x 115 € 745,00  MyBox 1 x 90
 107 x 125 € 795,00  MyBox 1 x 100
 107 x 205 € 1.245,00  MyBox 2 x 90
 107 x 225 € 1.345,00  MyBox 2 x 100

MyBox hocker 
incl. speciale MyBox poten

 afmeting  prijs

 120 x 45 € 595,00

MyBox matrasbeugel 
incl. stoffen hoes

  €  50,00

MyBox is leverbaar in de stofnummers 7600 t/m 7612

pullman the box all inclusive
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