
Lattoflex 
GELTEX® inside

MATRASSENCOLLECTIE





De kwaliteit van uw nachtrust wordt bepaald door 3 criteria: 
drukverdeling, ventilatie en ondersteuning. Die elementen samen vormen 
de Slaapdriehoek®.

De matrassen met de nieuwe gepatenteerde GELTEX® inside 
technologie scoren uitstekend op de 3 pijlers van de Slaapdriehoek. 

Goed slapen begint bij:
de Slaapdriehoek®

De gepatenteerde formule 
om 3 keer beter te slapen



- antibacterieel en antiallergisch
- uitstekende ventilatie en vochtafvoer
- comfortabele drukverdeling 
- zachte en stevige ondersteuning

De gepatenteerde formule 
om 3 keer beter te slapen

Wetenschappelijk getest

Gepatenteerd

Voordelen van GELTEX® inside:

Ideale drukverdeling voor een 
comfortabel gevoel. 
Dankzij de open celstructuur en de geïntegreerde elastische 
eigenschappen van gel vangt GELTEX® inside de lichaamsdruk in 
elke slaaphouding automatisch op. Het materiaal zorgt ervoor dat 
de druk over het volledige ligoppervlak wordt verspreid zodat 
slaapverstorende drukpunten worden vermeden.

Zacht aanvoelende maar 
stevige ondersteuning.   

Een goede ondersteuning zorgt ervoor dat uw wervelkolom in elke 
slaaphouding zijn juiste vorm behoudt. Zo kunnen uw spieren optimaal 
ontspannen en kan de wervelkolom herstellen. Dankzij zijn specifieke, 
gepatenteerde eigenschappen vangt GELTEX® inside – samen met de 
bedbodem – elke beweging van uw lichaam vlot op terwijl u ongestoord 
verder slaapt.

Maximale ventilatie 
door open celstructuur.
GELTEX® inside heeft een open celstructuur en is waterabsorberend: 
het materiaal zorgt voor een snelle afvoer en vlotte verdamping van 
transpiratie. Door die maximale ventilatie vermijdt GELTEX® inside dat 
er een onaangenaam, vochtig slaapklimaat in uw bed ontstaat waardoor 
u onnodig wakker wordt.

GELTEX® inside voert het transpiratievocht snel af, verdeelt de druk 
van het lichaam snel over het ligoppervlak en zorgt samen met 
de juiste bedbodem en een aangepast kussen voor een zacht 
aanvoelende maar stevige ondersteuning. 

GELTEX® inside: voelt zacht, 
ondersteunt stevig



• GELTEX® inside toplaag van 4 cm 
•  In de breedte geprofileerde Contour PUR kern van 14 cm  
 met 7 ergonomische comfortzones 
•  Active Fresh® behandeld doek (hypoallergene, 
 antibacteriële behandeling) 
•  Extra elastisch en afritsbaar bovenplateau, wasbaar 
 op 40°C (samenstelling: 79% polyester, 18% viscose, 
 3% elastaan) 
•  Onderplateau in dubbeldoek 
 (samenstelling: 90% polyester, 10% viscose) doorstikt 
 met 100 gr/m2 hypoallergene materialen 
•  Ventilerende inzetstukken in Drymesh® 
•  Totale hoogte: ± 20 cm 
•  Regular (standaard) ligcomfort

GELTEX® inside Contour 2

GELTEX® inside Contour 3

•  GELTEX® inside toplaag van 8 cm in een aparte topper 
•  GELTEX® inside toplaag draai- en keerbaar 
•  Tweedelige, geprofileerde Contour PUR kern van 14 cm  
 met 7 ergonomische comfortzones en extra Geltex®  
 inside in de schouderzones en in de heupzone 
•  Active Fresh® behandeld doek (hypoallergene, 
 antibacteriële behandeling) 
•  Extra elastisch en afritsbaar bovenplateau, 
 wasbaar op 40°C (samenstelling: 79% polyester, 
 18% viscose, 3% elastaan) 
•  Onderplateau in dubbeldoek (samenstelling: 
 90% polyester, 10% viscose) doorstikt met 100 gr/m2 
 hypoallergene materialen
•  Ventilerende inzetstukken in Drymesh® 
•  Totale hoogte: ± 25 cm 
•  Regular ligcomfort (soepel comfort met extra 
 GELTEX® inside in de schouderzones, heupzone en 
 verstevigde lendensteun) 
•  Extra ligcomfort (standaard comfort met extra 
 GELTEX® inside in de schouderzone, heupzone en 
 verstevigde lendensteun) 
•  Extraplus ligcomfort (stevig comfort met extra 
 GELTEX® inside in de schouderzones) 
•  Combi-uitvoering mogelijk (2 verschillende comforten 
 in één hoes)

GELTEX® inside Contour 4 

•  GELTEX® inside toplaag van 6 cm 
•  In de breedte en in de lengte geprofileerde Contour 
 PUR kern van 14 cm met 7 ergonomische comfortzones 
•  Active Fresh® behandeld doek (hypoallergene, 
 antibacteriële behandeling 
•  Extra elastisch en afritsbaar bovenplateau, wasbaar op   
 40°C (samenstelling: 79% polyester, 18% viscose, 
 3% elastaan) 
•  Onderplateau in dubbeldoek (samenstelling: 
 90% polyester, 10% viscose) doorstikt met 100 gr/m2   
 hypoallergene materialen 
•  Ventilerende inzetstukken in Drymesh® 
•  Totale hoogte: ± 22 cm 
•  Regular (standaard) of Extra (steviger) ligcomfort 
•  Combi-uitvoering mogelijk (Regular en Extra in één hoes)
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www.lattoflex.be - www.lattoflex.nl - www.geltex-inside.com - www.geltexinside.nl

   

De GELTEX® inside 
Tevredenheidsgarantie*: 
u mag gerust zijn

Onze adviseurs luisteren naar uw verhaal en 
geven persoonlijk advies op basis van de 
Slaapdriehoek®. Mocht uw GELTEX® inside-matras 
toch niet helemaal voldoen aan uw verwachtingen, 
dan herbekijken wij uw behoeften en 
zoeken wij samen met u naar de 
GELTEX® inside-matras die nog beter bij u past. 

* Omruilen van de kern kan tussen 30 en 90 dagen na levering van een  
GELTEX® inside matras en dit na online registratie.


