
Kuperus 
Ligne d’Or matrassen



S T A B I E L  &  S O L I D E



Ligne d’Or

•  De  in Nederland met de hand gemaakte Ligne d’Or matras is  een hoogwaardige en  duur zame 
matras. Het hart van de matras bestaat uit een 18 cm hoge 5 zone pocketvering kern.

•  Met een keuze uit drie verschillende unieke comfort afdeklagen en 2 hardheden van de 
 pocketveer, beschikt u over een matras afgestemd op uw persoonlijke comfortwens.

•  De Ligne d’Or matras van Kuperus is een solide, stabiele matras in een luxe damast hoes.

L U X E  &  K W A L I T E I T

Ligne d’Or

Keuze uit 3 unieke comfortlagen:

•  Coolatex FloFom (matras Fitou) 

Flofom is een ingenieuze hybride van traagschuim en dynamisch polyurethaan schuim. Het materiaal is 

luchtdoorlatend, zacht, soepel en voert gemakkelijk warmte af. Flofom heeft zowel medium release als 

 medium recovery eigenschappen.

•  Pulse latex: (matras Pinot) 

Pulse latex wordt gemaakt volgens het zogenaamde Sonocore proces, een zeer energie-effectief proces 

voor de vervaardiging van hoogwaardige latex. Het vulkanisatie proces verloopt van binnen naar buiten  

en in combinatie met een vernieuwde latexsamenstelling resulteert dat in zeer homogene latex structuur 

met grote trekkracht en duurzaamheid. Deze latex heeft uitstekende ventilerende eigenschappen en is 

 soepel en zacht.

•  Labyrinth  (matras Lussac) 

Dit is een zeer sterk, extreem goed ventilerend materiaal, gemaakt van LDPE.  Bij uitstek geschikt voor 

mensen die een stevige matras willen. Het materiaal neemt juist geen vocht op, maar door de zeer open 

structuur wordt vocht onmiddellijk afgevoerd.

Pinot - Pulse Fitou - FloFom Lussac - Labyrinth



LIGNE D’OR MATRASSEN

6 keerbare matrassen:

• Lussac (Labyrinth); 25 cm hoog; in standaard en extra

• Pinot (Pulse); 25 cm hoog; in standaard en extra

• Fitou (FloFom); 25 cm hoog; in standaard en extra

Maatvoering:

• Breedte: 80-90-100-120-140

• Lengte: 200-210-220

• Geen afwijkende maten mogelijk

Garantie

•  Kuperus geeft 10 jaar garantie op deze matrassen
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