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1. Inleiding

Beste klant,
Nogmaals hartelijk dank voor uw bestelling bij Royal Health Foam. 
U bent verzekerd van uitstekende kwaliteit. 

Gefeliciteerd!
Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit product, raden wij u aan het zorg-
zaam te gebruiken en goed te onderhouden. Lees deze gebruiksaanwijzing zorg-
vuldig door alvorens het product in gebruik te nemen en bewaar het als naslag-
werk.

Als uitvinders van het proefslapen weten wij dat bij een nieuw matras een gewen-
ningsperiode hoort. In deze handleiding vindt u informatie over wat u eventueel 
kunt verwachten tijdens deze gewenningsperiode en hoe u onze producten het 
beste kunt gebruiken en onderhouden.

Wij hopen dat u jaren plezier zult hebben van uw aankoop!

Mocht u nog vragen hebben mag u ons altijd bellen op het telefoonnummer 
+31(0)70 338 70 10 of een e-mail sturen naar info@healthfoam.com

Met vriendelijke groet,
Royal Health Foam

Hoofdstuk 1 - Inleiding
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2. Algemene informatie

Plaatsing matras
Plaats uw matras in het (verpleeg)bed en gebruik altijd een matrasmaat die over-
eenkomt met de maat van uw ombouw/ledikant. Plaats nooit twee matrassen op 
elkaar. De matrassen kunnen op elke ondergrond, ook verstelbare ondergronden, 
geplaatst worden, mits deze goed ventileert. 

Het in gebruik nemen van uw matras:
• Als onze chauffeur dit niet heeft gedaan, verwijder dan de plastic zak.
• Zorg dat het traagschuim (het drukverlagende materiaal) te allen tijde aan de 

bovenzijde van het matras zit. Dit is de kant waar de RHF informatie sticker zit.
• Zorg ervoor dat de rits gesloten is.
• Het matras hoeft niet (dagen) gelucht te worden.

Opslag
Als de matrassen in de meegeleverde plastic zak worden opgeslagen kan dit zon-
der problemen. Indien de matrassen uitgepakt worden opgeslagen dient deze 
ruimte schoon, droog en op kamertemperatuur te zijn. De matrassen kunnen plat 
op de grond worden opgeslagen. Niet op de lange of korte zijde. 

Hoe kunt u zien welk matras u heeft?
U kunt door middel van een tweetal stickers kijken welk model en welke hardheid 
u heeft. Op de plastic zak zit aan de voorkant een productiesticker. Zie afbeelding 
1. U kunt ook de sticker aan de bovenzijde van de tijk gebruiken. Zie afbeelding 2.

1

10127 Royal Health Foam
3277 - 3278 RHF

Artikel 114516152 Beleg 2.18.0147

Comfort Premium Air - Klimaband
90x200, Tencell, 560g PES-vlies, MEDIUM

Kom: Voorraad 4

2

3

Afbeelding 1 
productiesticker aan de voorzijde van 
de plastic zak.

Hoofdstuk 2 - Algemene informatie
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1) De artikelcode en productielichting.
2) Het model matras.
3) De maat, tijk en hardheid.
4) De commissienaam.

Afbeeelding 2
1) Het model wordt hier aangekruist.
2) De hardheid wordt hier aangekruist.

Hoofdstuk 2 - Algemene informatie
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Hoofdstuk 3 - 45 dagen proeftijd

3. 45 dagen proeftijd

Wij geven al onze matrassen geheel vrijblijvend 45 nachten op proef. 

Het belang van proefslapen
We raden oprecht aan dat u de matras minimaal 40 nachten probeert. Direct na de 
aanschaf van uw nieuwe matras krijgt u vrijwel zeker te maken met aanvangs-
klachten (gewenning). Deze periode is de zogenaamde houdingcorrectie periode. 
De ervaring leert dat het even duurt voordat het lichaam zich aan een nieuwe hou-
ding heeft aangepast. Een vermoeide en pijnlijke rug met onderbroken nachtrust is 
in de eerste weken normaal.
De oorzaak daarvan is dat de spieren en ledematen zich aan de nieuwe onder-
grond moeten aanpassen en er spanningen op spieren kunnen ontstaan die het 
lichaam niet gewend was. Een betere bloedsomloop kan er ook toe leiden dat u 
het wat warmer krijgt, want als er minder drukbelasting is resulteert dit in een 
betere doorbloeding. Om een matras een goede kans te geven zijn minimaal 3 à 4 
weken nodig om door deze houdingcorrectie periode heen te komen.

De juiste hardheid
Lengte, gewicht en lichaamsvorm zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de 
juiste hardheid. Het matras moet het hele lichaam op een prettige manier steun 
bieden en de wervelkolom zo recht mogelijk houden. Een matras met de juiste 
hardheid biedt ergonomische ondersteuning waardoor het lichaam goed kan 
uitrusten. U ligt dan rustiger en slaapt beter. Het bepalen van de juiste stevigheids-
graad is dus heel belangrijk. Mocht tijdens de proeftijd blijken dat uw matras te 
hard of te zacht is, dan kunt u het matras omruilen.

Geld terug
Mocht het onverhoopt toch niet bevallen, dan kunt u de matras(sen) weer op laten 
halen. Voorwaarde is wel dat de matras onbeschadigd is en de tijk schoon. Wij 
raden dan ook aan een onderdeken te gebruiken. Het aankoopbedrag zal terugge-
stort worden op uw bankrekening. 

Wat doen we met matrassen die zijn teruggekomen?
Deze vindt u in de koopjeshoek op onze website. Deze matrassen worden met 
hoge korting verkocht. Op de koopjeshoek matrassen zit geen proeftijd meer.
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4. Gewenningsperiode tijdens de proeftijd

Omdat wij matrassen al 20 jaar op proef geven krijgen wij veel feedback van onze 
klanten. Het is voor ons heel duidelijk dat een nieuw matras een gewennings-
periode met zich meebrengt. Veel klanten schrikken enorm omdat het nieuwe ma-
tras allerlei klachten veroorzaakt. Het vervelende hiervan is dat de meeste mensen 
juist een nieuw matras kopen omdat het oude matras lichamelijke klachten geeft 
en ze hier juist vanaf willen.

De eerste weken krijgt ongeveer 80% van de mensen die op een nieuw matras 
slapen te maken met de zogenaamde houdingcorrectieperiode. Het lichaam komt 
in een nieuwe houding te liggen en daardoor komen er allerlei spieren onder span-
ning te staan die dat niet gewend waren. Dit brengt meestal veel pijn met zich mee 
en zorgt voor een verstoorde nachtrust. 

Het verloop van de proeftijd
Meteen in het begin van het beslapen van uw nieuwe matras krijgt u vrijwel zeker 
te maken met wat last hier en daar. De aanvangsklachten variëren van lichte tot 
erge pijn.
Over het algemeen gaat het om een stijf gevoel bij het opstaan, slapende ledema-
ten of tintelingen. Het is meestal ook niet zo snel voorbij. Deze houdingcorrectie-
periode kan wel tot twee maanden duren. Het komt maar zelden voor dat men op 
een nieuw matras gelijk helemaal goed slaapt. Bijna altijd zal men moeten wennen 
aan de nieuwe houding en aan het verschil ten opzichte van het oude matras.

Het kan ook zijn dat u het in het begin wat warmer heeft doordat uw doorbloeding 
beter is, want als er minder drukbelasting is, resulteert dit in een betere doorbloe-
ding. Ook is een nieuw matras iets stugger (steviger) en heeft het tijd nodig om 
soepeler te worden. De tijk (het textiel) en het schuim zullen na een paar weken 
soepeler worden wat over het algemeen het ligcomfort ten goede komt.

Wat kunt u doen als het matras iets te hard voelt?
U kunt de tijk losritsen waardoor het geheel ongeveer 10% zachter wordt. U houdt 
de tijk ongeveer twee tot drie maanden los en ritst hem dan langzaam met de tijd 
(steeds 30 cm) dicht.

Hoofdstuk 4 - Gewenningsperiode tijdens de proeftijd
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Wat kunt u doen als het matras te warm of vochtig voelt?
U kunt de tijk van het matras wassen waardoor deze beter vocht opneemt en beter 
gaat ventileren. U kunt dit vergelijken met een nieuwe handdoek, deze neemt ook 
niet goed vocht op als u deze nog niet gewassen heeft. Kijk ook naar uw dekbed, 
het beste gebruikt u een goed ventilerend dekbed.

Conclusie:
Schrik niet als u bij de 80% van de mensen hoort die lichamelijke klachten krijgt in 
het begin. Probeer u vooral te concentreren op wat er wel goed en fijn is aan uw 
nieuwe matras.

Succes en slaap lekker!

Hoofdstuk 4 - Gewenningsperiode tijdens de proeftijd
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Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen

5. Traagschuim / medische matrassen

5.1. Budget matras

Onderhoud
Het Budget matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voetenein-
de gekeerd worden.
 
Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden 
gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem,  
is de verwachte levensduur minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Budget matras kan niet gereinigd worden.
 
Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog 
niet gedaan heeft. Rits rondom de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te 
voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits 
komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Regular tijk heeft de volgende 
wasvoorschriften:

60
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5.2. Original Support matras

Onderhoud
Het Original Support matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het 
voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden 
gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, 
is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar. 

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Original Support matras kan niet gereinigd worden.
 
Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Silver-
ness tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen
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Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen

5.3. Premium Support matras

Onderhoud
Het Premium Support matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het 
voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden 
gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, 
is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar. 

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Premium Support matras kan niet gereinigd worden.
 
Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Tencel 
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60
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5.4. Evolution ballenmatras

Onderhoud
Het Evolution ballenmatras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het 
voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden 
gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, 
is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar. 

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Evolution ballenmatras kan niet gereinigd worden.
 
Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Stellini 
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60

Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen
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Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen

5.5. Perfection matras

Onderhoud
De Perfection topper moet u eens in de 2 à 3 maanden keren van voeteneind naar 
hoofdeind.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere twee maan-
den omgekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bed-
bodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Perfection matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De CoolMax 
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60
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5.6. RHF15 Medical Pro

Onderhoud
Het RHF15 Medical Pro matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voetenein-
de gekeerd worden.

Levensduur
Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit dat de matrassen 24 uur per dag 
gebruikt worden. De verwachte levensduur is minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het RHF15 Medical Pro matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen 
dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. 
Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoor-
schriften:

95

Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen



16

5.7. RHF16 Medical Pro

Onderhoud
Het RHF16 Medical Pro matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voetenein-
de gekeerd worden.

Levensduur
Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit uit dat de matrassen 24 uur per dag 
gebruikt worden. De verwachte levensduur is minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het RHF16 Medical Pro matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen 
dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. 
Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoor-
schriften:

95

Hoofdstuk 5 - Traagschuim / medische matrassen
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6. Koudschuim matrassen

6.1. Comfort matras

Onderhoud
Het Comfort matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het voeten-
einde én volledig (ondersteboven) omgekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere twee maan-
den gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbo-
dem, is de verwachte levensduur minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Comfort matras kan niet gereinigd worden.
 
Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als u dit nog 
niet gedaan heeft. Rits rondom de tijk los. Houd uw vinger achter de rits om te 
voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt 
te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Passerelle tijk heeft de volgende 
wasvoorschriften:

60

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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6.2. Comfort De Luxe matras

Onderhoud
Het Comfort De Luxe matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het 
voeteneinde én volledig (ondersteboven) omgekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere twee maan-
den gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbo-
dem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Comfort De Luxe matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Tencel 
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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6.3. Comfort Premium Air matras

Onderhoud
Het Comfort Premium Air matras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar 
het voeteneinde én volledig (ondersteboven) omgekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maan-
den gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en 
bedbodem, is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Comfort Premium Air matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Tencel
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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6.4. Evolution ballenmatras

Onderhoud
Het Evolution ballenmatras moet eens in de 3 maanden van het hoofd- naar het 
voeteneinde gekeerd worden.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, het matras iedere drie maanden 
gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem,  
is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar. 

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Evolution ballenmatras kan niet gereinigd worden. 

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De Stellini 
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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6.5. Perfection matras

Onderhoud
De Perfection topper moet u eens in de 2 à 3 maanden keren van voeteneind naar 
hoofdeind.

Levensduur
Als het matras iedere nacht 8 uur gebruikt wordt, de toplaag om de twee maanden 
gekeerd wordt en er gebruik wordt gemaakt van een goede molton en bedbodem, 
is de verwachte levensduur minimaal 10 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het Perfection matras kan niet gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk in delen of in zijn geheel reinigen. Verwijder de sticker van de tijk als 
u dit nog niet gedaan heeft. Rits rondom de bovenzijde van de tijk los. Houd uw 
vinger achter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het 
matras) tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De CoolMax 
tijk heeft de volgende wasvoorschriften:

60

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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95

6.6. RHF14 Comfort Elastic matras

Onderhoud
Het RHF14 Comfort Elastic matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voe-
teneinde gekeerd worden.

Levensduur
Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit dat de matrassen 24 uur per dag ge-
bruikt worden. De verwachte levensduur is minimaal 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het RHF14 Comfort Elastic matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Houd uw vinger achter de rits om te voorkomen 
dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) tussen de rits komt te zitten. 
Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk heeft de volgende wasvoor-
schriften:

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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6.7. RHF14 Medi zorg matras

Onderhoud
Het RHF14 Medi zorg matras moet regelmatig van het hoofd- naar het voeteneinde 
gekeerd worden.

Levensduur
Bij ziekenhuismatrassen gaan we er vanuit dat de matrassen 24 uur per dag ge-
bruikt worden. De verwachte levensduur is 5 jaar.

Het reinigen van de matraskern
De kern van het RHF14 Medi zorg matras mag autoclaaf gereinigd worden.

Het reinigen van de tijk
U kunt de tijk (autoclaaf) reinigen. Rits rondom de tijk los. Houd uw vinger ach-
ter de rits om te voorkomen dat het tricot (het gaas om de kern van het matras) 
tussen de rits komt te zitten. Doe hetzelfde bij het dichtritsen. De incontinentie tijk 
heeft de volgende wasvoorschriften:

Hoofdstuk 6 - Koudschuim matrassen
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7. Bedbodems

7. Schotelbodem

Afstandsbediening inlezen
Om de afstandsbediening in te lezen dient u de volgende stappen uit te voeren. 
1) Sluit de netstroom aan op de bedbodem. 
2) Plaats batterijen in de afstandsbediening.
3) Houdt de gemarkeerde knoppen 10 seconden ingedrukt (zie afbeelding 3). 
Daarna kunt u met de andere knoppen het hoofd- en/of voeteneinde verstellen en 
is de afstandsbediening ingelezen.

Hoofdstuk 7 - Bedbodems

Afbeelding 3 - afstandsbediening schotelbodem elektrisch verstelbaar
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Potenset monteren
Om de poten gemakkelijk onder de schotelbodem te monteren kunt u het beste 
de schotelbodem vlak op de grond leggen met de schotels naar beneden. Vier po-
ten zijn voor de hoeken en twee poten zijn voor de middenbalk. De poot bevat een 
bout die u in het gaatje van de bodem kunt plaatsen. Aan de andere zijde houdt 
u de moer vast en draait u de poot met de klok mee. Zo draait u alle zes de poten 
vast.

Hardheid schotel instellen
De schotels op het middenstuk zijn in twee hardheden instelbaar. U kunt met duim 
en wijsvinger het oranje deel met de klok mee of tegen de klok in draaien om de 
schotel soepel of stevig te stellen. Als het schuifje van het hoofd- naar het voeten-
einde staat is deze op stevig ingesteld (zie afbeelding 4).

Stevig Soepel

Afbeelding 4 - de linker schotel staat op stevig, de rechter schotel op soepel

Als het schuifje van links naar rechts is ingesteld, staat de schotel op soepel (zie 
afbeelding 4). De niet in hardheid instelbare schotels staan altijd op een soepele 
stand.

Hoofdstuk 7 - Bedbodems
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8. Schotelbodem Premium

Afstandsbediening inlezen
Om de afstandsbediening in te lezen voert u de volgende stappen uit:
1) Sluit de netstroom aan op de bedbodem.
2) Houdt 5 seconden lang de linker drie knoppen tegelijk ingedrukt (zie afb.5).
3) Druk het Bluetooth knopje op de motor in (zie afbeelding 5). 
4) Druk de bovenste twee knoppen van de afstandsbediening 5 seconden tegelijk
    in (zie afbeelding 5).  
Nu is de bodem gepaard met de afstandsbediening en kunt u het bed verstellen.

Stap 3 Stap 4

Afbeelding 5 - de drie stappen om een Premium schotelbodem in te lezen

Hoofdstuk 7 - Bedbodems

Stap 2
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Potenset monteren
Om de poten (zwart, design, hout en chroom) gemakkelijk onder de schotelbodem 
te monteren kunt u het beste de schotelbodem vlak op de grond leggen met de 
schotels naar beneden. De 4 poten zijn voor de hoeken. De poot zelf bevat een 
bout die u in het gaatje van de bodem kunt plaatsen. Aan de andere zijde houdt u 
de moer vast en draait u de poot met de klok mee. Zo draait u alle 4 de poten vast.

Hardheid schotel instellen
U kunt de schotels met de rode draaischuif op meerdere hardheden instellen. 
U kunt met een duim en wijsvinger het rode deel met de klok mee draaien om 
de schotel steviger in te stellen, of tegen de klok in om de schotel soepeler in te 
stellen. Als het schuifje van het hoofd- naar het voeteneinde staat is deze op zijn 
stevigst ingesteld (zie afbeelding 6).

Stevig Soepel

Afbeelding 6 - de linker schotel staat op de stevigste stand, de rechter schotel op de soepelste stand.

Hoofdstuk 7 - Bedbodems
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8. Certificaten

CE-Markering
De CE-markering is een soort productlabel (confor-
miteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie 
volgens Europese specificaties is getest. Alle bouwpro-
ducten moeten op termijn van de CE-markering worden 
voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan 
nog verhandeld worden.

Öko-tex normering
Sinds 1992 heeft de Öko-Tex 100-norm zich ontwikkeld 
tot een internationale veiligheidsnorm, die toepassing 
vindt in de gehele textielketen. Het Öko-Texsysteem 
garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij 
is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de 
gezondheid van mensen.

Milieuvriendelijkheid
PU-zachtschuimen zijn in wezen natuurvriendelijk en zo-
wel fysisch als chemisch recyclebaar. Fysisch: bijv. voor 
de productie van geagglomoreerde schuimen. Thermisch: 
verbranding bij hoge temperaturen zonder vorming van 
toxische gassen.

Medisch getest
Body wholesome textiles. Een keuringsdienst voor textiel 
die onderzoek doet naar huidvriendelijke en gifvrije tex-
tiel stoffen.

TÜV Rheinland
Onze bedbodems zijn gecertificeerd door TÜV. Dit be- 
tekent dat dit product veilig en gebruiksvriendelijk is. 
Deze certificatie is vooraanstaand en Europees algemeen 
bekend.

Hoofdstuk 8 - Certificaten
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LGA certificaat
Het LGA-Certificaat wordt uitgereikt aan matrassen die 
vrij van schadelijke stoffen zijn getest.

Certipur
Het Certipur label wordt toegekend aan producenten van 
koudschuim- en traagschuim matrassen die gebruikt wor-
den in de bedden- en meubelsector. Alleen de producen-
ten die voldoen aan strikte veiligheids-, gezondheids- en 
milieueisen mogen gebruik maken van dit label.

CBW - Centrale Branche Wonen
Dankzij de drie extra garanties die de CBW-erkende 
woonwinkel biedt, koopt u hier altijd veilig. De geldende 
algemene voorwaarden zijn in samenwerking met de 
Consumentenbond opgesteld. Koop dus zeker, koop 
CBW-erkend!

CBM - Centrale Bond van Meubelfabrikanten
Binnen de CBM opereert de werkgroep matrassen. Dit 
college komt in beginsel elk kwartaal bijeen en bespreekt 
met elkaar vooral marktgerichte onderwerpen.

Gerecyclede matrassen en ons milieu
Wanneer u uw matras naar de vuilstort brengt, worden 
deze matrassen verbrand. Hierdoor gaan diverse bruik-
bare grondstoffen verloren. Retour matras zorgt voor 
complete recycling van PU schuimen, textiel en staal.

Hoofdstuk 8 - Certificaten
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HygCen
HygCen is een internationaal gerenommeerd testlabo-
ratorium op het gebied van hygiëne en veiligheid van 
medische apparatuur. Haar deskundige testmethodiek 
biedt een bijdrage op het gebied van kwaliteitsborging in 
heel Europa.

ECOVADIS Silver
Het koudschuim en traagschuim dat Royal Health Foam in 
haar producten gebruikt is getoetst en beoordeeld door 
de onafhankelijke Ecovadis instantie. Vanwege hoe het 
schuim geproduceerd wordt op het gebied van milieu, de 
arbeidsomstandigheden, eerlijke handelspraktijken en de 
distributie heeft ons schuim in 2015 het Ecovadis Silver 
certificaat gekregen.

Q-Shops
Qshops.org is een onafhankelijke organisatie die bedrij-
ven die op afstand verkopen, controleert, certificeert en 
blijft controleren.

Hoofdstuk 8 - Certificaten
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