
 

 
 

Comfortabel slapen op matrassen van Royal Health Foam 
 

 
Alle matrassen van  Royal Health Foam  worden met de grootst mogelijke zorg 
gefabriceerd, waarbij naast het synthetische schuim alleen natuurlijke materialen worden 
gebruikt. 
Royal Health Foam  biedt 10  jaar volledige garantie op haar matrassen. Onze  garantie 
valt onder de voorwaarden van  het CBW. 

 

 
 
 
 
 

Proeftijd 
 

 
Om  er zeker van  te zijn dat al onze  klanten volledig tevreden zijn, bieden wij u de 
mogelijkheid om  de matras 45 dagen volledig gratis thuis uit te proberen. 

 
 
 
Traagschuim 

 

 
 
Temperatuurgevoelig traagschuim 

 
 

Onder invloed van  temperatuur en gewicht neemt het traagschuim de exacte vorm van 
het lichaam aan, waardoor een  gelijkmatige drukverdeling ontstaat. Het traagschuim van 
RHF heeft een  open  celstructuur wat betekent dat de luchtbelletjes in het schuim open, 
en in verbinding met elkaar staan. Hierdoor ademt het goed  en laat het vocht door. 

 

 
 

 



 
De dichtheid van  het traagschuim is 50  Kg/m³. Het traagschuim is niet zo fixerend is als 
varianten met een  hogere dichtheid. Dit resulteert in een  matras dat vergefelijk is zodat 
er nog  wel gedraaid kan  worden op de matras als dat nodig is. Ook  heeft het als voordeel 
dat in de koudere maanden het traagschuim niet hard aanvoelt. 
Het traagschuim blijft dus  comfortabel in zowel de zomermaanden door het ventilerende 
vermogen, en in de koudere maanden door de hardheid van  het traagschuim. 

 
 
 
Ervaring traagschuim 

 

 
 
Drukverlagende eigenschappen van traagschuim. 
Het traagschuim heeft drukverlagende eigenschappen zodat de doorbloeding in het 
lichaam niet afgekneld wordt. Dit heeft als resultaat dat de slaper geen  last heeft van 
tintelende ledematen naar gelang er druk op staat. 
Mensen met decubitus hebben veel baat bij een  matras met traagschuim. 
Doordat het traagschuim zich vormt naar het lichaam beweegt men minder in de slaap, 
en slaapt men dus  ook  rustig en diep zonder gestoord te worden. 

 

 
 
De juiste houding op traagschuim. 
Het slapen op traagschuim is een  aparte beleving. Doordat het traagschuim op de 
plekken waar veel wrijving is door druk zachter wordt, biedt het ondersteuning aan  de 
plekken op het lichaam waar minder druk op staat. Zo wordt de onderrug ondersteund 
en ligt de ruggenwervel helemaal recht. Dit is ideaal voor mensen met rugklachten. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Koudschuim 
 

 
 
Koudschuim, de ondersteunende laag in de matras 
In de tweede laag van  de matras, wordt gebruik gemaakt van  koudschuim. Dit is een 
absoluut klasse A-produkt. Het is een  zeer veerkrachtig en goed  vochtabsorberend 
materiaal met eveneens een  open  celstructuur. De veerkrachtige en bijna niet te 
vervormen eigenschappen zijn opvallend. 
Ons koudschuim onderscheidt zich van  traditioneel polyetherschuim door een  verbeterde 
elasticiteit, wat resulteert in betere comfort eigenschappen. 
Koudschuim is hypoallergeen (neutraal), brandvertragend conform de MVSS302, Öko-tex 
100  klasse 1 gecertificeerd en worden op milieuvriendelijke manier geproduceerd 
(volledig CFK en Halogeenvrij). 
Ons koudschuim is bovendien zowel fysisch als chemisch recyclebaar net als ons 
traagschuim. 

 
 
 
 
Contactgegevens 

 

 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van  09:30 tot 17:30 
En Zaterdag en zondag van  09:30 tot 17:30 

 
RHF  Royal Health Foam 
Soetensstraat 18 
2586 XS Den  Haag 
Nederland 

 
Website: http://www.healthfoam.com 
E-mail: info@healthfoam.com 
Telefoonnummer +31 (0)70 338  70  10 
Faxnummer +31 (0)70 306  07  99 
KVK-nummer: 27254425 

http://www.healthfoam.com/
http://www.healthfoam.com/
mailto:info@healthfoam.com
mailto:info@healthfoam.com

