Kuperus Long Lasting
Spring technology
matrassen

• L LST matrassen staan voor handgemaakt comfort, 
perfecte ondersteuning en drukverdeling, uitmuntende ventilatie
en duurzaamheid
• Een traditioneel handgemaakte luxueuze matras van natuurlijke
materialen

Long Lasting Spring Technology
Ondersteuning en drukverdeling
• De 2 of 4 lagen XS pocketveren met verschillende onder
steunings karakteristieken, volgen soepel en gelijkmatig de
contouren van het lichaam
• Elke laag ondersteunt net iets meer zonder dat dit voor
ongewenste drukpunten zorgt
• De onderste laag gezoneerde pocketveren geeft de juiste
opwaartse ondersteuning op de plaatsen waar het lichaam dit
nodig heeft
• De LLST matrassen hebben maar liefst 1200 of 2000 onder
steuningspunten die zich individueel aanpassen aan de vorm
en de gewichtsverdeling van het lichaam om een persoonlijk
slaapcomfort te bieden

Duurzaamheid
Het grote aantal individuele pocketveren en daardoor ondersteuningspunten maken de m
 atras
bijzonder duurzaam.
Ventilatie en natuurlijke materialen
De matras is uitstekend ventilerend en vochtregulerend omdat de veren van kant tot kant lopen en
door het gebruik van natuurlijke materialen zoals viscose, wol, katoen en kokos.
Grandeur
De matrassen hebben een uitstraling van grandeur en luxe:
• Hoogwaardige vulmaterialen in het bovenblad en de border
• 1-naalds stikpatroon van het bovenblad
• Handgetuft en blind genopt
• Luxe sidestitched border
• Ingenaaid label van echt leder

G R A N D E U R & K WA L I T E I T

LONG LASTING SPRING TECHNOLOGY
Niet keerbare matrassen:
• LLST 2000; 33 cm hoog; in standaard, firm en Xfirm
• LLST 1250; 27 cm hoog; in standaard, firm en Xfirm
Maatvoering:
• Breedte: 80-90-100-120-140
• Lengte: 200-210-220
• Geen afwijkende maten mogelijk
Garantie
• Kuperus geeft 10 jaar garantie op deze matrassen
(na 3 jaar op basis van afschrijving van 15% per jaar)
Matrasborder in meubelstof
Optioneel kan de border van de matras worden uitgevoerd in meubelstof met
behoud van de sidestitching (beperkte keuze meubelstoffen).
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