
allnatura partnermatras in comfortabele hoogte 

Beste klant, 
beste klant,  
 
Fijn dat u voor een comfortabele partnermatras van allnatura hebt gekozen! Hiermee geniet u van 
slaapcomfort van buitengewone klasse, dat individueel is afgestemd op u en uw partner. 
 
De elementen van uw partnermatras zijn afzonderlijk verpakt in „porties“ die goed hanteerbaar zijn. 
Dit handboek legt u uit hoe u met de tijk en de afzonderlijke matraslagen de door u bestelde 
partnermatras op de juiste manier samenstelt.  
 
Mocht u tegen de verwachtingen in problemen ondervinden bij het „opbouwen“ of binnen uw 
herroepingstermijn van 30 dagen bij het proefliggen vaststellen dat de matras toch niet zo optimaal is 
voor u, dan kunt u (het best via ons contactformulier) contact op nemen met onze slaapadviseurs. Wij 
helpen u graag verder. 
 

Uw allnatura team 
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Voorbereiding 

• Werk niet alleen! 
Onze hoogwaardige matrassen van natuurlatex, bio-koudschuim of traagschuim hebben een relatief 
hoog eigen gewicht. Bovendien is met name natuurlatex door de hoge puntelasticiteit bij het transport 
zeer meegevend en daarom ook wat lastiger te hanteren. 

• Uitpakken 

Indien u voldoende ruimte hebt, adviseren wij u alles eerst uit te pakken. Gooi de verpakking echter nog 
niet weg!  

• Verpakkingsmateriaal bewaren 
Bewaar de verpakking in elk geval tijdens de herroepingstermijn van 30 dagen. Indien u tegen de 
verwachtingen in toch iets moet retourneren, is het belangrijk dat u de artikelen voor de retourzending 
keurig verpakt om schade aan de goederen te voorkomen. Dat gaat het best in de originele verpakking.  
allnatura tip: om ruimte te besparen, kunt u de dozen aan de geplakte zijden openen en dan plat 
opbergen. 

• Plaats de door u gekozen lattenbodem in het bedframe. 

Opbouwen 

• Als eerste spreidt u de tijk uit in uw tweepersoonsbed 
Let op: bij de tijken „Klima-Premium“ en „Klima-Zirbe“ is de ritssluiting direct onder de rand 
aangebracht. Deze zijde is de bovenzijde. 

• Verwijder de bovenzijde van de tijk geheel of laat de ritssluiting aan een lange zijde gesloten en klap de 
"deksel" aan de kant.  

• Begin nu aan een zijde van het bed en leg de daar gewenste matras in de juiste volgorde.  
allnatura tip: als u 2 matrassen met een verstevigende laag hebt gekozen (Sana-, Bella- of Vita-
Maxima), kunt u het best eerst de beide kokoslagen plaatsen. Dat geeft de tijk stevigheid en maakt het 
makkelijker om de andere lagen erin te leggen. 

• De lagen van uw partnermatras zijn duidelijk gemarkeerd met de volgende etiketten: 
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Matras opbouw - natuurlatex-matras „Sana-Maxima“ 

 
• Natuurlatex matras „Sana-Maxima“, hardheidsgraad zacht 

3-laags matras 
Onder:  VERSTEVIGENDE LAAG, materiaal kokos 
Midden:  BASISLAAG, kernsoort Sanavita-Maxima, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad zacht 

• Natuurlatex matras „Sana-Maxima“, hardheidsgraad medium 
3-laags matras 
Onder:  VERSTEVIGENDE LAAG, materiaal kokos 
Midden:  BASISLAAG, kernsoort Sanavita-Maxima, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad medium 

• Natuurlatex matras „Sana-Maxima“, hardheidsgraad firm 
3-laags matras 
Onder:  VERSTEVIGENDE LAAG, materiaal kokos 
Midden:  BASISLAAG, kernsoort Sanavita-Maxima, hardheidsgraad firm 
Boven:  COMFORTLAAG, natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad firm 
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Matras opbouw - natuurlatex-matras „Bella-Maxima“ 

 
• Natuurlatex matras „Bella-Maxima“, hardheidsgraad zacht 

3-laags matras 
Onder:  VERSTEVIGENDE LAAG, materiaal kokos 
Midden:  BASISLAAG, kernsoort Sanastar-Comfort, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 4 cm, hardheidsgraad zacht 

• Natuurlatex matras „Bella-Maxima“, hardheidsgraad medium 
3-laags matras 
Onder:  VERSTEVIGENDE LAAG, materiaal kokos 
Midden:  BASISLAAG, kernsoort Sanastar-Comfort, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, Materiaal natuurlatex, hoogte 4 cm, hardheidsgraad medium 

• Natuurlatex matras „Bella-Maxima“, hardheidsgraad firm 
3-laags matras 
Onder:  VERSTEVIGENDE LAAG, materiaal kokos 
Midden:  BASISLAAG, kernsoort Sanastar-Comfort, hardheidsgraad firm 
Boven:  COMFORTLAAG, natuurlatex, hoogte 4 cm, hardheidsgraad medium 
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Matras opbouw - natuurlatex matras „Sana-Ortho“ 

 
• Natuurlatex matras „Sana-Ortho“, hardheidsgraad zacht 

2-laags matras 
Onder:  BASISLAAG, kernsoort Supra-Comfort, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad zacht 

• Natuurlatex matras „Sana-Ortho“, hardheidsgraad medium 
2-laags matras 
Onder:  BASISLAAG, kernsoort Supra-Comfort, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad medium 

• Natuurlatex matras „Sana-Ortho“, hardheidsgraad firm 
2-laags matras 
Onder:  BASISLAAG, kernsoort Supra-Comfort, hardheidsgraad firm 
Boven:  COMFORTLAAG, natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad firm 
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Matras opbouw - natuurlatex matras „Bella-Ortho“ 

 

• Natuurlatex matras „Bella-Ortho“, hardheidsgraad zacht 
2-laags matras 
Onder:  BASISLAAG, kernsoort Sanastar-Comfort, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad zacht 

• Natuurlatex matras „Bella-Ortho“, hardheidsgraad medium 
2-laags matras 
Onder:  BASISLAAG, kernsoort Sanastar-Comfort, hardheidsgraad medium 
Boven:  COMFORTLAAG, materiaal natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad medium 

• Natuurlatex matras „Bella-Ortho“, hardheidsgraad firm 
2-laags matras 
Onder:  BASISLAAG, kernsoort Sanastar-Comfort, hardheidsgraad firm 
Boven:  COMFORTLAAG, natuurlatex, hoogte 7 cm, hardheidsgraad firm 
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Matras opbouw - natuurlatex matras "Sana-Savalis“ 

 

• Natuurlatex matras „Sana-Savalis“, hardheidsgraad zacht 
1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort Sana-Savalis, hardheidsgraad zacht 

• Natuurlatex matras „Sana-Savalis“, hardheidsgraad medium 
1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort Sana-Savalis, hardheidsgraad medium 

• Natuurlatex matras „Sana-Savalis“, hardheidsgraad firm 
1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort Sana-Savalis, hardheidsgraad firm 
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Matras opbouw - natuurlatex-matras „Bella-Savalis“ 

 

• Natuurlatex matras „Bella-Savalis“, hardheidsgraad zacht 
1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort Bella-Savalis, hardheidsgraad zacht 

• Natuurlatex matras „Bella-Savalis“, hardheidsgraad medium 
1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort Bella-Savalis, hardheidsgraad medium 

• Natuurlatex matras „Bella-Savalis“, hardheidsgraad firm 
1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort Bella-Savalis, hardheidsgraad firm 
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Matras opbouw – kokos/paardenhaar matras „Cavallo-Maxima“ 

 
• Kokos/paardenhaar matras „Cavallo-Maxima“ 

1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort „Cavallo-Maxima“ 
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Matras opbouw - natuurlatex-kokosmatras „Vitaplus-Maxima" 

 
• Natuurlatex-Kokosmatras „Vitaplus-Maxima“ 

1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort „Vitaplus-Maxima“ 
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Matras opbouw - bio-koudschuim matras "Dormivera-Maxima“ 

 
• Biologisch koudschuim matras „Dormivera-Maxima“ 

1-laags matras 
BASISLAAG, kernsoort „Dormivera-Maxima“ 
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Onderhoud 

Algemene informatie over het onderhoud van uw matras kunt u lezen in onze onderhoudshandleiding. Hier 
geven we u aanvullend nog wat speciale opmerkingen over onze matrassen in comfortabele hoogte. 

• Tijk 
Ook als u hebt gekozen voor de wasbare tijkvariant „Hygiëne“: 
Let op - tijken van deze afmeting passen niet in een huishoudelijke wasmachine!  
Breng uw „Hygiëne“ tijk indien nodig naar een wasserij. 

• Matrasonderhoud (draaien en keren) 
Hiervoor opent u de tijk en draait of keert u de betreffende matraslaag. 
Onze natuurlatex matrassen „Sana-Ortho“ en „Bella-Ortho“ maken het matrasonderhoud voor u heel 
gemakkelijk. Hier hoeft u alleen de lichte comfortlaag te draaien en keren. Bij de natuurlatex matrassen 
„Sana-Maxima“, „Bella-Maxima“ en traagschuim natuurlatex matras „Vita-Maxima“ dient u naast de 
comfortlaag ook de basislaag af en toe (2 à 3 maal per jaar) te draaien.  
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