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Room108 bedden training 2-11-2021  

De Room108 bedden collectie bestaat uit drie verschillende modellen boxsprings, namelijk: 
Aymee, Diane en Milou. Het bijzondere aan deze bedden is dat ze uniek zijn en exclusief 
verkrijgbaar bij Room108. Je zult deze bedden dus in geen enkele andere winkel tegen 
komen en een klant ook niet.  

Boxspring  

Een boxspring bed heeft zijn naam te danken aan de 2 boxen die op elkaar geplaatst zijn.  

- De onderste box bestaat uit 400 pocketveren, dit is altijd zo en kan niet worden 
aangepast. De bovenste box bestaat uit 500 pocketveren.  

- De bovenste box heeft standaard 500 pocketveren, maar er is ook de optie om te 
kiezen voor 1000 pocketveren (*meerprijs).  

o Het verschil is dat een box met 1000 pocketveren zich beter aan past aan het 
lichaam van de slaper dankzij de meerdere kleinere puntjes waar de slaper op 
veert. De box met 1000 pocketveren is hierdoor zachter dan de box met 500 
pocketveren.  

- Het aantal pocketveren per box geldt voor één box oftewel één slaapgedeelte. Het 
aantal pocketveren is bij beide slaapgedeeltes hetzelfde.  

Matrassen 

Bij het samenstellen van een bed kan er gekozen worden uit drie soorten matrassen, 
namelijk H2 (soft), H3 (medium) en H4 (firm). De H staat voor de hardheid van het matras. 
Deze matrassen zien er alle drie hetzelfde uit, maar het verschil zit in de dikte van de 
metaaldraad. Hoe dikker de draad, hoe harder het matras. Daarnaast is de dichtheid van het 
schuim dat om de pocketveren heen zit hoger. Dit zorgt ook voor een prijsverschil tussen de 
matrassen. Het gewicht van een klant kan een richtlijn zijn voor het soort matras, maar de 
lichaamsbouw van iedere klant is anders dus het gewicht is niet altijd leidend.  

- H2 (soft) matras: dunne metaaldraad, lage dichtheid, ongeveer < 60/70 kg 
- H3 (medium)matras: dikkere metaaldraad, gemiddelde dichtheid, ongeveer 60/70 – 

100 kg 
- H4 (firm) matras: dikke metaaldraad, hoge dichtheid, > 100 kg (*meerprijs) 

(of H4 voor mensen die écht een hard matras willen) 

Bij een bed vanaf 160 cm breedte of meer, kun je voor het matras aan de ene kant een 
andere hardheid kiezen dan voor het matras aan de andere kant. Zo hebben beide slapers 
hun eigen matras en kan de een bijvoorbeeld een harder comfort kiezen en de ander een 
zachter. Bovendien beweegt het matras dan minder als een van de twee zich omdraait en 
dat slaapt een stuk rustiger.  

Op het voeteneind van het matras staat H2, H3 of H4 en het matras (de bovenste box) heeft 
standaard 500 pocketveren tenzij er 1000 op staat.  

De opties van de vlakke bodem zijn: 
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Mogelijke afmetingen vlakke bodem: 

  90 x 200 cm 
100 x 200 cm 
120 x 200 cm 
140 x 200 cm 
160 x 200 cm 
180 x 200 cm 
200 x 200 cm 

Afwijkende lengtes: 190, 210, 220 cm (*meerprijs). 

Alle matrassen hebben 7 zones, je hebt dus op 7 verschillende plekken steun bij het liggen. 
Als je wil controleren of de klant goed ligt, moet je hem/haar op zijn/haar zij laten liggen en 
de klant moet dan met zijn/haar ruggengraad mooi recht liggen. Bovendien kun je het 
matras hierdoor van top naar bottom en andersom draaien, maar je kunt het matras ook 
flippen.  

Bij een boxspring met vlakke bodem is er - zonder meerprijs voor de klant - de mogelijkheid 
om de hoes van het matras als partnerhoes te kiezen. Dit wil zeggen: als grote, doorlopende 
hoes met 2 matraskernen. 

Elektrische bodem 

De boxsprings kunnen geleverd worden met een vlakke bodem maar ook met een 
elektrische bodem. Als er wordt gekozen voor een elektrische bodem hebben beide 
matrassen een eigen elektrische motor en afstandsbediening. Het hoofdgedeelte, 
voetengedeelte en het gehele matras is op deze manier verstelbaar in verschillende 
variaties. Zeer belangrijk is dat een klant niet gaat staan of zitten op het opstaande deel van 
het matras wanneer deze in een verstelbare stand staat, omdat dit schade kan aanbrengen 
aan het boxspringbed . Het is de bedoeling om in een normale houding op het bed te gaan 
liggen wanneer je de elektrische bodem verstelt.  

Mogelijke afmetingen elektrische bodem: 

  90 x 200 cm 
100 x 200 cm 
140 x 200 cm 
160 x 200 cm 
180 x 200 cm 
200 x 200 cm 

*een elektrische bodem is dus niet mogelijk in de afmeting 120 x 200 cm 

Afwijkende lengtes: 190, 210, 220 cm (*meerprijs). 

Het is de bedoeling dat de klant een volledig elektrische bodem of volledig vlakke bodem 
kiest. Adviseer dus geen bed met één elektrische bodem en één vlakke bodem, maar kies 
een optie die geldt voor het gehele bed. De showroom bedden zijn dus uitzonderingen.  



3 
 

Toppers 

Naast het matras kun je ook de topper gebruiken om het gewenste comfort te creëren. Zo 
kun je op een hard matras met een zachtere topper toch nog zacht liggen. Er zijn in de 
collectie vier verschillende toppers, namelijk Basis, Visco, Latex en Gelschuim.  

Deze zijn alle vier verkrijgbaar als ‘normaal’ oftewel één geheel en als ‘split’ waarbij er een 
split in de topper zit, maar dit is alleen mogelijk bij een afmeting van 160 x 200 cm of meer 
(*meerprijs). Bij een elektrisch boxspringbed wordt bij voorkeur gekozen voor een 
splittopper als de klant voornamelijk alleen het hoofd- en voeteneinde een beetje verstelt. 

Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk op twee losse toppers te nemen. Het beste is 
om twee losse toppers te nemen, zeker bij een elektrische bodem.  

- Basis  de basis topper is gemaakt van koud schuim. Deze topper is de standaard 
variant en zit standaard bij een bed inbegrepen (de rest heeft een meerprijs). Koud 
schuim is de hardste, meest stevige topper. 6 cm dik. 

- Visco  de visco topper past zich aan aan de lichaamstemperatuur en het 
lichaamsgewicht van de slaper. De topper reageert op warmte en druk, hierdoor krijg 
je het sneller warm en zak je wat verder in de topper. Deze variant is minder geschikt 
voor mensen die snel zweten. (*meerprijs). 6 cm dik. 

- Latex  de latex topper is gemaakt van pulse latex en dit is een combinatie van 
schuim en latex. Latex is zachter dan koud schuim. Deze variant is minder geschikt 
voor mensen die snel zweten (*meerprijs). 6 cm dik. 

- Gelschuim  de gel topper is de meest dikke topper (let hierop bij verhouding met 
voetbord) waardoor je hoger ligt dan op de andere toppers. De gel topper past zich 
het beste aan aan het lichaam en ligt hierdoor erg comfortabel. (*meerprijs). 10 cm 
dik. 

Alle hoezen van de toppers zijn afneembaar en wasbaar. In de rand van alle toppers zit een 
goede luchtcirculatie door de ventilatieband.  

De matrassen en toppers moeten regelmatig gedraaid worden. Dit kan prima want hier zijn 
de 7 zones van het matras ook op afgesteld. Het advies is om iedere keer als het bed wordt 
verschoond, ook het matras te draaien dus ongeveer iedere 2 weken.  

Stoffering 

Bij de Room108 bedden zijn de matrassen standaard in dezelfde stof en kleur gestoffeerd als 
de rest van het bed. Bij veel andere bedden fabrikanten is dit niet standaard en daarom is 
het wederom een bijzondere eigenschap aan de Room108 bedden. Stofferen van de bedden 
is mogelijk in stof en eco-leder (categorie A t/m G), maar niet in leder.  

Extra’s  

De boxspring bedden zijn standaard inclusief hoofdbord en dit is ook meegerekend in de 
standaard prijzen. Het hoofbord heeft standaard een bepaalde afmeting bij een bepaalde 
afmeting van het bed. Het hoofdbord van een Diane steekt bijvoorbeeld verder uit aan de 
zijkanten dan bij een Aymee.  
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Het voetbord is altijd exclusief dus dit moet er los bij besteld en berekend worden. Als 
klanten een elektrische boxspring zonder voetbord nemen dan komt er aan het voeteneind 
een stopper op het matras, zodat het matras niet verschuift wanneer het verstelt wordt. Bij 
een niet elektrische bodem heb je dit niet. Alle matrassen hebben een anti slip deel zodat ze 
minder snel verschuiven. Het elektrische deel heeft een ander anti slip deel dan het normale 
matras.  

Er zijn verschillende poten. Er is nog niet duidelijk welke poten wij gaan opnemen in de 
collectie. In ieder geval de zwarte blokpoten, zoals bij de showroom modellen.  

Accessoires 

- Dekenkist in dezelfde stoffering als het bed 
- Bedbank in dezelfde stoffering als het bed 
- Gewatteerde sprei in dezelfde stoffering als het bed 
- Sierkussens in dezelfde stoffering als het bed  

(op de prijslijsten zijn alle afmetingen van de accessoires te vinden) 

Levertijd en garantie 

Levertijd is nu ongeveer 8 weken. De klant krijgt 2 jaar garantie op het hele bed. 

 


