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Een goede nachtrust hangt 
grotendeels af van het bed 
waarop u besluit te slapen. 
Onze levensstijl is in de 

vorige eeuw in elk opzicht 
veranderd, maar onze 

slaapbehoefte blijft universeel. We kunnen 
simpelweg niet zonder. In deze wetenschap is het 
zinvol uw keuze voor een matras zorgvuldig te 
overwegen, want een zorgeloze nachtrust is een 
basisbehoefte waar iedereen in zou moeten 
investeren. 

Wereldmarktleider in nachtrust
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Wat de evolutie betreft, is het menselijk lichaam 
de laatste 200.000 jaar niet veel veranderd. 
Mensen zullen altijd culturele verschillen  
vertonen, maar hebben een essentiële gemeen-
schappelijke deler: de behoefte aan slaap. 
Iedereen heeft aan het einde van de dag behoefte 
aan ontspanning om tot rust te komen, te  
relaxen en uiteindelijk in slaap te vallen. 

Een matras is vermoedelijk het belangrijkste 
meubelstuk dat u in uw leven koopt. De kans ook 
maar iemand te vinden die nog nooit de kwelling 
van een slapeloze nacht heeft doorgemaakt op 
een oncomfortabele matras is vrijwel nihil.  
Of de matras nu te zacht, te hard of zelfs 
hobbelig is, u kunt erop wedden dat u zich bij  
het wakker worden nog beroerder voelt dan toen 
u naar bed ging. De wijsheid om het beste te 
kopen wat u zich kunt veroorloven zou dan ook 
niet in de wind moeten worden geslagen. 

Slapen is zo’n persoonlijke, intieme en unieke 
activiteit waar de opvatting dat de one-size-
fits-all-benadering absurd is. Uit onderzoek is 
gebleken dat een compromis met een product 
dat niet optimaal is afgestemd op uw lengte, 
gewicht of slaapgewoonte op latere leeftijd 
geheid tot gezondheidsproblemen leidt, wat de 
keuze onderbouwt een hoogwaardig alternatief 
te kiezen dat is afgestemd op een optimale 
ondersteuning van uw wervelkolom. 

Onze uitvinding van de pocketveer heeft een 
verandering veroorzaakt in de manier waarop 
we wereldwijd slapen. Wij zijn trots op onze 
reputatie. Daarom verdedigen we onze 
positie van marktleider met veel toewijding 
en de instandhouding van onze uitmuntende 
productienormen. Na meer dan een eeuw 
zakendoen zijn we nog steeds een van de weinige 
beddenfabrikanten in het Verenigd Koninkrijk 
die zijn eigen veren produceert, die zijn  
gemaakt van hoogwaardig vanadiumstaal.  
Elke matras wordt van begin tot eind op 
bestelling gemaakt in ons atelier in Plymouth.  
We bieden 74 verschillende veren aan, en 
uiteraard zijn we in staat de veerspanning op uw 
specifieke behoeften af te stemmen, of dat nu 
zacht, medium, hard of zeer hard is. 

Waarom 
VISPRING?





Elke matras wordt DOOR VISPRING  
GEMAAKT IN HET VERENIGD KONINKRIJK.  
De productie wordt nooit uitbesteed aan enige 
andere producent in Groot-Brittannië  
of daarbuiten. Alles wordt inhouse gedaan  
in ons atelier in Plymouth.

Elke matras wordt gemaakt van 
NATUURLIJKE MATERIALEN.  
Kunststof, polyester, schuimrubber  
of andere industriële producten  
of chemicaliën worden nooit gebruikt  
in het fabricageproces.

Alleen wij geven  
30 JAAR GARANTIE OP ONZE PRODUCTEN.
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Onze 
voorwaarden…

Vispring matrassen en boxsprings worden GEMAAKT 
MET POCKETVEREN. Wanneer het nodig is, beweegt 
elke veer zelfstandig, wat betekent dat de kans dat 
slaapgenoten elkaar storen bij het omdraaien kleiner 
wordt. Dit houdt in dat elk lichaamsdeel goed wordt 
ondersteund. 

Alle voor Vispring matrassen en boxsprings 
gebruikte veren worden uitsluitend gemaakt 
in het Vispring atelier in PLYMOUTH. 
Dit is vrij uniek, want de meeste andere 
matrasfabrikanten kopen hun veren simpelweg 
bij een distributeur. 
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Bogend op 120 JAAR ERVARING in de 
handmatige vervaardiging van matrassen is 
Vispring uitgegroeid tot een van de meest 
vertrouwde en bekende beddenmakers in het 
Verenigd Koninkrijk en in de wereld.

Vispring producten zijn HANDGEMAAKT; matrasranden  
worden met de hand genaaid voor nog meer comfort en een nog 
langere levensduur. 

Vispring BOXSPRINGONDERSTELLEN WORDEN 
VERVAARDIGD MET POCKETVEREN. De meeste andere 
fabrikanten gebruiken inferieure ‘spiraalveren’ of helemaal 
geen veren.

We verlenen een onberispelijke service en zijn  
in staat matrassen en boxsprings te maken in 
ELKE VORM EN MAAT. Vispring vervaardigt 
matrassen voor jachtboten, hemelbedden, en  
bedonderstellen van andere fabrikanten. 
Boxsprings en hoofdborden kunnen worden 
afgewerkt met materialen en stoffen naar keuze.

De Vispring ventilatiegaatjes zorgen voor een frisse en GEZONDE 
LUCHTCIRCULATIE tussen de matras en het lichaam, en garanderen  
een koele en ongestoorde nachtrust.

…voor een goede 
nachtrust

Waarom VISPRING?
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De Vispring Comfortbelofte

We gaan er altijd van uit dat iemand die besluit te 
investeren in een Vispring matras zijn leven lang goed zal 
slapen, maar als u ontdekt dat u de verkeerde veerspanning 

heeft gekozen, zijn we er om u te helpen. Hiervoor is de 
Vispring Comfortbelofte in het leven geroepen. Hiermee stellen we 

u in de gelegenheid uw matras eenmalig om te ruilen voor een matras met 
een andere veerspanning. 

Om de overstap naar een nieuwe matras mogelijk te maken, schrijven onze 
voorwaarden voor dat de Comfortbelofte uitsluitend van kracht is op matrassen die 
zijn aangeschaft bij een erkende Vispring specialist met testbedden. Ook moet u het 
uitgekozen model hebben uitgeprobeerd in de winkel waar u uw matras heeft gekocht 
en persoonlijk zijn geadviseerd door een van onze winkelspecialisten. Onze nuttige 
adviezen over lichaamsgewicht en slaapgewoontes zijn over het algemeen toereikend 
om te verzekeren dat onze matrassen uw verwachtingen altijd zullen overtreffen. Is 
dat echter niet het geval, dan vragen we u contact met ons op te nemen.  
 
Raadpleeg de algemene voorwaarden van de Vispring Comfortbelofte op www.vispring.com.



30 jaar garantie

11Waarom VISPRING?

Ons vertrouwen in ons vak-
manschap is zo groot, dat we klanten 
30 jaar lang onze Vispring Garantie geven. De strenge eisen die we stellen 
aan ontwerp en grondstoffen, tezamen met een rigoureus testbeleid, zorgen 
ervoor dat fabricagefouten zelden voorkomen. Desalniettemin beloven we dat, 
indien een Vispring matras of boxspring een gebrek vertoont dat te wijten is 
aan gebrekkig vakmanschap of een gebrekkig bestanddeel, we ons naar best 
vermogen zullen inspannen het product kosteloos te repareren of vervangen. 
Uiteraard valt normale slijtage niet onder deze Garantie, maar indien er zich 
iets anders voordoet binnen de levensduur van het product, stellen we alles in 
het werk om de oorzaak op te sporen en een oplossing te vinden.
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Onze vanadiumstalen veren
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 zijn met vakmanschap vervaardigd en vertonen een ongeëven-
aarde sterkte en veerkracht. Genest in een honingraatstructuur binnen in natuurlijke calicopockets 
vormt uw matras zich naar uw lichaam, waardoor deze constante ondersteuning biedt zonder te  
veel druk te geven. Overdag nemen de veren hun originele vorm weer aan, zodat uw bed zijn structuur 
nog jarenlang zal behouden.

In de kern van al onze matrassen zit een enkele, dubbele of driedubbele laag veren. Deze uit meerdere 
lagen bestaande constructie waarborgt een summum van veerkracht en ondersteuning. Belangrijker 
nog dan hun aantal zijn de vorm en de capaciteit van de veren. Met negen verschillende draadmaten 
en 74 veertypes om uit te kiezen, vindt u gegarandeerd de perfecte veerspanning voor zowel uw 
partner als uzelf.

 Vanadiumstalen veren Vanadiumstalen ver
en Vanadiumstalen veren Vanadiumstalen veren

 Vanadiumstalen veren Vanadiumstalen veren
stalen veren Vanadiumstalen veren Vanadiumst alen veren Vanadiumstalen veren Vanadiumsta
len veren Vanadiumstalen veren Vanadiumstalen

 veren Vanadiumstalen veren Vanadiumstalen veren. Onze vanadiumstalen veren
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De pocketveer werd door ons uitgevonden.



De 

erfenis 

van 

luxe

Solide 
waarden en 
beginselen

Er is een verklaring voor het feit dat onze 
matrassen behoren tot de niet-onderhan-
delbare, essentiële armaturen in hotels  
van wereldklasse zoals The Dorchester en 
45 Park Lane. Op grond van dezelfde 
redenering werd Vispring aangewezen  
voor de eersteklashutten van de Titanic  
en de Queen Mary. Zowel op het land als  
op het water blijft de sierlijkheid en het 
uitgesproken comfort van ons handwerk,  
net als in 1901, in hoog aanzien staan. 

De kantjes eraf lopen is nooit onderdeel 
geweest van onze filosofie; in tegendeel.  
Het opbouwen van een merk op grond van 
luxueuze beginselen houdt in dat we 
consistent de hoogste normen moesten 
betrachten; dit doen we door alleen de meest 
verfijnde grondstoffen te gebruiken. In de  
loop der decennia hebben we de opkomst en 
uiteindelijke ondergang gezien van talrijke 
voorbijgaande trends in de matrasindustrie.
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in het 
huis 
van
EUDON
CHOI

Verhalen van klanten
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Na ons welkom te hebben geheten in zijn  
huis in het oosten van Londen, opent mode-
ontwerper Eudon Choi het gesprek met  
een opmerking over het belang om een goed 
bed te kopen. Na te hebben plaatsgenomen  
in de woonkamer van zijn moderne herenhuis, 
legt hij uit: “Ik ben van mening dat we in de 
huidige samenleving niet meer zoveel waarde 
hechten aan slapen als we zouden moeten. 
Mensen zijn veel minder bereid om te 
investeren in een bed dan in bijvoorbeeld  
een gloednieuw bankstel of een keuken met 
alles erop en eraan. Misschien komt dit 
doordat onze slaapkamers privévertrekken 
zijn. We pronken er niet op dezelfde manier 
mee als we met andere delen van ons huis 
zouden doen.”

Eudon en zijn partner delen een unieke 
woning in Hoxton, ontworpen door Jaccaud 
Zein Architects en voltooid in 2015.  
De lay-out heeft weinig overeenkomsten met 
een klassieke bouwtekening. In plaats daarvan 
zijn alle kamers gebouwd rondom een 
centraal trappenhuis. Over de formule is  
goed nagedacht, met de 6 meter hoge  
plafonds en metershoge deuren met glas  
die leiden naar een privatieve binnenplaats. 
De woning is ruim opgezet, royaal en licht-
overgoten, met opvallende kleurschakeringen 
en pure, kaarsrechte lijnen, die worden 
verzacht door gedurfde textielsoorten, 
originele schilderijen en zorgvuldig verza-
melde decoratie van keramiek. 

Beiden hebben een voorliefde voor tijdloos, 
stijlvol en duurzaam meubilair, daarom  
is het geen verrassing te vernemen dat op het 
moment dat er een bed moest worden 
gekozen, Vispring de vanzelfsprekende optie 
was. Over zijn eerste kennismaking lang 
geleden met het merk vertelt Eudon Choi 
ons: “Ik had een paar keer op Vispring 
bedden geslapen in hotels en werd ’s ochtends 
altijd wakker met het gevoel dat ik uitzonder-
lijk goed had geslapen. Daarom wist ik dat  
ik iets moest vinden om deze slaapkwaliteit 
thuis te evenaren. Ik had nog nooit van het 
merk gehoord, maar zodra ik op onderzoek 
uitging en de bijzondere erfenis van het merk 
ontdekte, was ik vastberaden meer te weten  
te komen. De wetenschap dat elke matras 
handgemaakt is, spreekt me al bijzonder aan. 
Als modeontwerper ben ik me ervan bewust 
dat er jaren verstrijken voordat je de noodza-
kelijke vaardigheden hebt verworven  
voor het maken van een matras. Een andere 
doorslaggevende factor in het besluitvor-
mingsproces is het feit dat het product in het 
Verenigd Koninkrijk zelf wordt geproduceerd.

In de huidige 
samenleving hechten 
we niet meer zoveel 
waarde aan slapen als 
we zouden moeten. 
Mensen zijn veel 
minder bereid om te 
investeren in een bed 
dan in bijvoorbeeld 
een gloednieuw 
bankstel of een keuken 
met alles erop en 
eraan. Misschien 
komt dit doordat 
onze slaapkamers 
privévertrekken zijn. 
We pronken er niet 
op dezelfde manier 
mee als we met andere 
delen van ons huis 
zouden doen.
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De laatste jaren ben ik me steeds 
bewuster geworden van milieuaangele-
genheden, daarom was het belangrijk 
voor me om achter het productiepro-
ces en de gebruikte grondstoffen  
te kunnen staan. Vispring gebruikt 
uitsluitend natuurlijke, duurzame 
vezels en vullingen, en omdat dit  
iets is wat ik met mijn eigen kleding-
collecties promoot, was het logisch 
dezelfde methodologie te volgen voor 
mijn matras.”

Een goede nachtrust was van essenti-
eel belang bij het maken van de 
inrichtings- en aankledingskeuzes 
voor de slaapkamer. Het eerste doel 
van de zoektocht was daarom een zo 
groot mogelijk bed te vinden. Eudon 
glimlacht en voegt toe: “Het lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar ik denk dat 
mensen er vaak te veel bijhalen in de 
slaapkamer. Het bed, de boxspring,  
de matras, daar moet de aandacht naar 
uitgaan. Het gaat immers om de kamer 
waar je tot rust komt na een lange dag. 
We wilden een plek creëren waar we 
echt goed zouden kunnen slapen.  

Het gaat hier 
niet over luxe of 
exclusiviteit, het 
gaat ons alleen 
om een goede 
nachtrust.
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Het gaat hier niet over luxe of exclusi-
viteit, het gaat ons alleen om een 
goede nachtrust. Jazeker, op het eerste 
gezicht zijn ze peperduur, maar we 
hebben een hectisch leven. Ik be-
schouw het dan ook als een aankoop 
die mijn toekomstige welzijn waar-
borgt. Ons Vispring bed heeft een 
garantie van 30 jaar, dus over een heel 
leven bezien, is het elke euro waard.”

Wanneer we het gesprek terugbrengen 
op de vraag waarom we de keuze van 
een bed zelden bespreken met familie 
of vrienden, schiet Eudon in de lach en 
geeft toe: “Ik heb mijn Vispring laten 
zien alsof het een nieuwe auto is.  
Het is niet overdreven te zeggen dat  
ik enigszins fan van Vispring ben 
geworden! Als je eenmaal een Vispring 
hebt geprobeerd en ontdekt dat het 
een wereld van verschil is, kun je er 
niet meer omheen. Ik voel me beter dan 
ooit en ik verheug me op nog vele jaren 
heerlijk slapen. Ik word niet meer 
wakker met kwalen en pijntjes; het lijkt 
wel alsof ik zweef.”

Verhalen van klanten
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Levenslang

De voornaamste methodes die we gebruiken zijn nooit veranderd, wat betekent dat de levensduur van 
elke Vispring matras altijd begint bij de veren. Als sinds 1901 zijn we innovators in de beddenmakerij 
en hoewel de basis van onze werkwijze onveranderd is gebleven, zijn we trots op ons streven om onze 
klanten de beste nachtrust te bezorgen door het constant evalueren, testen en verbeteren van onze 
producten en dienstverlening. 
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Levenslang

comfort
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Veren inkapselen voor 
ondersteuning op maat

Binnen in elke Vispring matras wordt met de hand een enkele, 
dubbele of driedubbele laag veren aangebracht, genest in een 
honingraatstructuur van calicopockets. Dit is geen nieuwe 
uitvinding; deze structuur staat van nature bekend als de sterkste  
en meest veerkrachtige. Daarom is het niet meer dan logisch deze 
methode bij de vervaardiging van bedden toe te passen. Om te 
garanderen dat elke pocketveer onafhankelijk functioneert,  
zien onze ervaren technici erop toe elke veer te omsluiten door  
een katoenen calicopocket. Vervolgens worden deze calicopockets 
vakkundig met de hand genest in een honingraatstructuur,  
waardoor de individuele veren kunnen comprimeren en uitzetten 
in het verlengde van uw lichaam, en u van top tot teen wordt 
ondersteund tijdens de slaap. 



Met liefde verricht 
stikwerk

In tegenstelling tot op grote schaal geproduceerde matrassen  
wordt ons iconisch stikwerk, “side-stitching”, volledig met de hand 
verricht. Dit is een complexe, arbeidsintensieve techniek waarvan  
het meesterschap na vele jaren wordt verkregen. Deze werkwijze 
behoort tot de kern van ons DNA; ze is medeverantwoordelijk voor  
de kwaliteit en het comfort van elke Vispring matras en staat  
aan de basis van de 30-jarige garantie waaraan we onze wereldwijde 
bekendheid ontlenen. 

Tot wel zes rijen worden vakkundig genaaid met 100% natuurlijk 
garen, waardoor duizenden verbindingspunten ontstaan tussen  
de buitenlaag en de honingraatstructuur van veerpockets. Het wekt 
geen verbazing dat de Vispring methode tijdrovend is, maar wordt 
gedreven door de noodzaak van duurzaamheid en kwaliteit:  
het handmatig stikwerk van een matras neemt wel acht manuren in 
beslag. We zijn de mening toegedeeld dat deze methode in stand 
moet worden gehouden. Levenslang comfort
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De natuur verschaft bijna altijd de beste materialen. Daarom 
gebruiken we uitsluitend natuurlijke vezels voor de fabricage  
van onze buitengewoon comfortabele matrasvullingen.  
Of het nu gaat om wol, zijde, bamboe, paardenhaar of katoen,  
de honingraatstructuur van pocketveren wordt vakkundig  
handmatig bekleed met vulling en vormt zodanig een 
zachte, ademende, hypoallergene en volledig bioafbreekbare 
slaapondergrond.

Met liefde gekaarde vullingen 
van natuurlijke oorsprong 



Afwerking van de randen 
en constructieveiligheid

De ervaren technici van ons Plymouth-atelier dragen zorg voor het  
dichtmaken van elke Vispring matras. Hiervoor wordt lint van sterk, 
buigzaam tijk gebruikt waarmee de zijkant met behulp van een 
speciale naaimachine wordt vastgehecht aan de bovenzijde van de 
matras. Deze tijdrovende, grondig uitgevoerde procedure sluit  
de matras en staat in voor een glad oppervlak zonder onafgewerkte 
randen. De procedure heeft geen decoratief doel, maar waarborgt  
de instandhouding van de constructie en zorgt voor een mooie, 
slijtvaste afwerking. Levenslang comfort
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Handmatig getuft  
en contouren voor extra comfort 

Bij Vispring wordt elke matras met de hand getuft. De gelijkmatig over  
de gehele matras verdeelde noppen houden de vulling op haar 
plaats. Deze met zorg bepaalde tuftlengtes creëren de comfortabele 
contouren waarvoor onze bedden bekendstaan. Handmatig tuften 
zorgt voor een optimaal resultaat en waarborgt uw comfort dertig jaar 
lang, of meer.



Met zorg gedicht  
met Belgisch damast

Na het vullen van de matrassen is het zaak ze te bekleden.  
We gebruiken tijk van de beste kwaliteit voor al onze matrassen. 
Voor het grootste deel van onze collectie wordt 100% Belgisch 
damast gebruikt, dat wordt gemaakt door Maes, een in Vlaanderen 
gevestigd familiebedrijf, aan wie de prestigieuze Oeko Tex®-
certificering is toegewezen. Deze hoogwaardige stof is gemaakt  
van plantaardige natuurlijke viscose en voldoet aan de strenge 
REACH-milieuvoorschriften en duurzame bedrijfspraktijken. 

Uit veiligheidsoogpunt behandelen we onze matrassen met  
een substantie, M-Pure geheten, ook al zijn wollen matrassen van 
nature brandveilig. M-Pure is een niet-chemische behandeling, 
volledig op basis van biologische bestanddelen. De randen van  
de matrassen worden vervolgens gedicht met lint, wat onze ervaren 
technici handmatig aanbrengen. Ze zien er nauwgezet op toe  
de naden van de matras te dichten zonder onafgewerkte randen 
achter te laten. De fijne maar ijzersterke bekleding zorgt voor  
een mooie, onberispelijke afwerking. Levenslang comfort
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Het beginpunt van Vispring comfort. Gemaakt van zacht 
katoen, met de hand gekaarde wol, uiterst duurzame  
pocketveren en de meest comfortabele natuurlijke afwer-
kingen. In The Original Collection vindt u ons bedden-
assortiment op instapniveau, zoals de Devonshire. Onze 
Devonshire matras is vervaardigd van met de hand gekaarde 
Britse scheerwol voor een bijzonder veerkrachtig en  
comfortabel slaapoppervlak.

The Original  
Collection
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41The Original Collection
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The Original Collection 43
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45The Original Collection

Vorige pagina’s

Devonshire matras
Deel van The Original Collection
met één laag pocketveren, Britse 
scheerwol, met de hand gekaarde
Devonshire scheerwol en 
doorgenaaide Britse scheerwol.

Lennox hoofdbord
in de stof Faux Suede Mocha 407.

De Luxe boxspring in de stof  
Faux Suede Mocha 407,  
gevuld met een mix van Britse 
scheerwol en katoen.

Zie p. 66 voor de volledige collectie:
Baronet Superb
Devonshire
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SHET
LAND



WOL

Rekening houdend met het kaliber van de door ons gebruikte 
grondstoffen, is het niet verwonderlijk dat een Vispring veel 
zwaarder is dan de meeste andere op de markt aangeboden 
matrassen. Dit wordt tot onze geruststelling veroorzaakt door 
het volume van natuurlijke materialen die we opnemen in elke 
afzonderlijke matras, met onder meer echte Shetland wol, 
die wordt toegevoegd voor een optimaal comfort en helpt de 
lichaamstemperatuur te reguleren. Het is een intrinsiek deel 
van onze erfenis, en met de toevoeging van vier volledige 
schapenwolvachten per matras is het belangrijk nauwe banden 
te onderhouden met de pachtindustrie om hun toekomst veilig 
te stellen, net als die van ons.
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Als de eerste beddenmaker in het Verenigd Koninkrijk  
die de prestigieuze kwaliteitscertificering van Woolmark 
in ontvangst mocht nemen, koesteren we een lange 
traditie van fairtradebeleid met de Shetland Wool-
industrie en garandeerden we dat we een substantieel deel 
van de jaarlijkse oogst zouden kopen. Door dit soort 
initiatieven wordt deze traditionele handel in stand 
gehouden en worden boerenbedrijven in staat gesteld te 
gedijen. Elke vulling wordt verantwoord betrokken van de 
Britse eilanden en is afkomstig van pijnloos geschoren 
schapen. De praktijk hun dikke wintervacht te verwijderen 
is onderdeel van de noodzakelijke veehouderij. Onze  
verbintenis een lokaal inkoopbeleid te voeren en niet uit 
het buitenland te importeren, waarborgt de instand-
houding van een traditionele manier van levensonder-
houd voor alle betrokken gemeenschappen.

Wol is zacht, geeft steun en is van nature veerkrachtig, 
waardoor druk wordt weerstaan. Het materiaal staat 
wereldwijd bekend als een van de meest verfijnde 
bestanddelen van bedstoffering. In tegenstelling tot 
schuimrubber of synthetische producten is wol van  
nature brandveilig, waardoor het gebruik van giftige 
chemicaliën overbodig wordt (waarvan de effecten nog 
steeds worden onderzocht). We zijn trots op onze affiliatie 
met de British Wool Marketing Board en de Campaign  
for Wool. Het feit dat meer dan een kwart van de totale 
productie van Shetland Wool wordt gereserveerd voor 
Vispring, laat er voor alle betrokkenen geen twijfel over 
bestaan dat duurzaamheid voor ons een serieuze zaak is.

In samenwerking met 
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Cashmere
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Het ultieme slaapsysteem 

We werken lang genoeg in deze sector om te weten dat er geen one-size-fits-all-
benadering bestaat voor slapen. Slapen is persoonlijk, individueel en verschilt van 
mens tot mens. Dit verklaart waarom we een zo uitgebreid assortiment  
van verschillende matrassen aanbieden, met keuze uit verenaantal, vullingen en  
veerspanning. Hierdoor wordt u in de gelegenheid gesteld de bij u passende 
matras te kiezen of in plaats daarvan te opteren voor een gepersonaliseerde service. 

Om u ervan te verzekeren dat u de matras kiest die het best op uw behoeften is 
afgestemd, adviseren we een bezoek te brengen aan een van onze retailers.  
In de winkel kunt u uw wensen bespreken met een ervaren verkoopadviseur, 
om te bepalen welke van onze talrijke veren- en vullingcombinaties het best 
aansluiten op uw slaapgewoontes.
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Voor het kopen van een nieuw bed moet u de tijd nemen, want er zijn veel zaken 
waar rekening mee moet worden gehouden voordat u de knoop doorhakt.  
Bij Vispring staan onze slaapspecialisten voor u klaar met talrijke handige tips  
die u helpen bij het maken van de beste keuze. Net zoals u bij de aanschaf  
van een auto de showroom een aantal keer bezoekt alvorens op de stippellijn  
te tekenen, moet u bij de aanschaf van een bed even rigoureus te werk gaan.  
We hebben ter ondersteuning een aantal adviezen op papier gezet.

Hoe slaap ik nog lang  
en gelukkig?

FOETUSFOETUS

ZIJZIJ
RUGRUG

BUIKBUIK
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TEST VOORDAT U KOOPT. Het vinden van uw ideale ondersteuningsniveau  
en de juiste zachtheid kost tijd. Het is altijd raadzaam elk bed ten minste 
10 minuten te proberen door erop te gaan liggen in de positie waarin u doorgaans 
in slaap valt, en u een paar keer om te draaien. Wanneer u uw bed deelt met een 
partner, is het belangrijk dat u er allebei bent bij het testen. Vispring stelt een reeks  
bedden op, van uiteenlopende veerspanning, vulling en maat. Probeer er een 
aantal om te bepalen wat voor u de perfecte optie is. Een mens brengt een derde 
van zijn leven door in bed, dus neem de tijd om te besluiten welk bed of welke 
matras u zult kopen.

DENK AAN UW SLAAPGEWOONTES. Neemt u de houding van een theepot 
aan? Of bent u te vergelijken met een zeester die veel ruimte nodig heeft? Inzicht 
in de posities die ons lichaam aanneemt tijdens het slapen is van cruciaal belang 
en helpt u de goede richting uit bij het bepalen van de juiste veerspanning, 
verengehalte of vulling. Wanneer u een bed deelt met een partner, moet u ook 
nadenken over de compatibiliteit van uw slaapgewoontes. Zo kunt u bijvoorbeeld 
uw keuze laten vallen op een matras met twee verschillende veerspanningen; de 
garantie van een vredige nachtrust voor allebei.

RUIMTE MAXIMALISEERDERRUIMTE MAXIMALISEERDER

GODSVRUCHTIGGODSVRUCHTIG

DAVIDDAVID
THEEPOTTHEEPOT
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Vispring maakt matrassen in vier veerspanningen: zacht, medium, hard en zeer 
hard. Alle vooringenomen (of achterhaalde) ideeën dat een harde matras altijd de 
beste keuze is, kunnen overboord worden gegooid, want dit is simpelweg niet waar. 
Veerspanning is uiteraard een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar we zullen  
u altijd adviseren in de eerste plaats uit te gaan van uw lichaamsgewicht.  
De ruggengraat moet horizontaal blijven om u te behoeden voor pijntjes en kwalen 
veroorzaakt door het slapen op een matras met de verkeerde veerspanning.

De veerspanning kiezen

To t To t BovenBoven
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Ons concept van comfort is subjectief, maar het is van cruciaal belang het  
hoogst haalbare niveau te halen bij de zoektocht naar een goede nachtrust.  
Om te garanderen dat u goed uitgerust wakker wordt, voorziet Vispring u  
van een matras met verschillende veerspanningen aan weerszijden — ofwel  
zacht en medium, ofwel medium en hard, ofwel hard en zeer hard. Ook  
attenderen we u er graag op dat we een onberispelijke service aanbieden om  
een matras of boxspring volledig op uw specifieke behoeften af te stemmen. 

Combinatiematras

HARDHARD MEDIUMMEDIUM
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Het perfecte bed kiezen

EEN HANDIG CONTROLEMIDDEL Wanneer u tot zover met alles rekening 
heeft gehouden en u er voor 90% uit bent welke matras de beste keuze lijkt te 
zijn, is het tijd om de ondersteuning te controleren. Wanneer de matras te hard is, 
kunt u uw hand gemakkelijk tussen de matras en de holte van uw rug schuiven. 
Wanneer de matras te zacht is, slaagt u er niet meer in uw hand onder uw rug te 
schuiven. Ontspan, neem de tijd en laat uw lichaam beslissen wat goed voor u is.

TE ZACHT De ruggengraat buigt naar beneden toe, 
waardoor er druk rondom de heupen ontstaat.

TE HARD De ruggengraat buigt naar boven toe, 
waardoor er druk rondom de schouders en de 
knieën ontstaat.

PERFECTE ONDERSTEUNING De ruggengraat 
is recht en het hele lichaam wordt gelijkmatig 
ondersteund.
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Het ultieme comfort van een Vispring bed schuilt in de BOXSPRING, waarmee 
het comfort van het bed met 40% wordt verhoogd. Het verenigen van een Vispring 
matras met een van onze boxsprings verhoogt het comfort van het bed met 40%. 
Een Vispring boxspring combineert de kracht van langzaam gegroeid hout uit 
Noord-Europa, met pocketvering met bodyrespons en een rijke vulling van 
natuurlijke vezels van premiumkwaliteit. De duurzame, vakkundig gemengde 
demping zorgt ervoor dat de boxspring zich aanpast aan uw lichaamsbewegingen 
en waarborgt veerkracht voor levenslang gebruik. De bouwkwaliteit is zodanig 
dat een Vispring boxspring, zelfs zonder matras, meer comfort biedt dan talrijke 
matrassen afkomstig van massaproductie. Er bestaat geen beter onderstel voor  
een Vispring matras. 

Uiteraard bent u ook verzekerd van een leven lang fantastisch slapen wanneer  
u een Vispring matras gebruikt met uw huidig bedonderstel. Maar als u uit bent  
op ongeëvenaard comfort en ondersteuning, adviseren we u altijd ook te 
investeren in een Vispring boxspring, voor een volledig slaapsysteem.

Ongeëvenaard comfort

MATRASMATRAS

MATRASMATRAS BOXSPRINGBOXSPRING

BED BASISBED BASIS
COMFORTCOMFORT

COMFORTCOMFORT



Tijk
Onze matrassen worden 
een voor een bekleed  
met hoogwaardige stoffen, 
zoals Belgisch damast  
en zuivere wol.

Side-stitching
Handmatig verrichte side-
stitching vergroot het 
draagvermogen van de 
matrasrand.

Pocketveren
De kern van de matras 
en boxspring bestaat uit 
een, twee of drie rijen 
pocketveren, genest in  
een honingraatstructuur.

Frame van FSC-
gecertificeerd hout
De robuuste houten 
frames worden zonder 
uitzondering gemaakt 
van duurzaam betrokken 
(FSC-gecertificeerd) 
zacht- en hardhout uit 
Noord-Europa.

Noppen
Elke matras wordt met  
de hand getuft.  
De gelijkmatig verspreide 
noppen houden het 
vulmateriaal op zijn plaats.

Zoomranden
We sluiten het ma-
traspaneel en de rand  
op uiterst zorgvuldige 
wijze, zonder ruw materiaal 
langs de randen achter te  
laten. We werken de  
rand af met witte, grijze of 
beige biezen (naargelang  
de collectie). 

Ventilatiegaatjes
De ventilatiegaatjes aan 
de zijkanten van onze 
matrassen staan in voor 
luchtverversing en voeren 
vocht af. Het is de meest 
gezonde slaapmethode.

Natuurlijke 
vullingen
Elke Vispring matras wordt 
gevuld met hoogwaardige 
natuurlijke materialen zoals 
wol, katoen, paardenhaar, 
kasjmier en zijde.

Bekleding
De boxsprings worden met 
de hand bekleed met stoffen 
uit de Vispring Timeless 
Collection of met het door 
de klant geleverde materiaal.

Wat zit er in een Vispring bed?
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Zoals onze naam al doet vermoeden, zijn veren het belangrijkste ingrediënt van 
ons Vispring recept. Ze werken in harmonie met de natuurlijke vullingen en 
bekleding, om te zorgen voor een fijne balans tussen stevigheid, duurzaamheid 
en zachtheid.

NOPPENNOPPEN

TIJKTIJK

VENTILATIE-VENTILATIE-
GAATJEGAATJE

SIDESIDE
STITCHINGSTITCHING

POCKET-POCKET-
VERENVEREN

NATUURLIJKENATUURLIJKE
VULLINGENVULLINGEN

BEKLEDINGBEKLEDING

FRAMEFRAME

ZOOMRANDZOOMRAND
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RegentRegal SuperbHerald Superb

DevonshireBaronet Superb

THE CLASSIC COLLECTION De overtreffende trap in comfort. Alle matrassen 
zijn gevuld met zachte materialen zoals wol en fijn paardenhaar. Daaronder 
bevinden zich lagen van losse pocketveren.

THE ORIGINAL COLLECTION Het beginpunt van Vispring comfort. Gemaakt 
van zacht katoen, wol, uiterst duurzame pocketveren en de meest comfortabele 
natuurlijke afwerkingen.
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Diamond MajestyMagnificence

Sublime Superb

Signatory

Marquess Superb Tiara Superb

THE LUXE COLLECTION Uitgerust met verschillende lagen met de hand 
geneste pocketveren voor vederlicht comfort. Elke matras wordt met zorg gevuld 
met verfijnde natuurlijke materialen die de ultieme Vispring ervaring garanderen.

MATRASSEN OP MAAT Elk van onze bedden is met de hand op bestelling 
gemaakt, speciaal voor u. Onze matrassen worden op basis van traditionele 
methodes gemaakt, maar dit houdt niet in dat ze alleen in de meest gangbare 
maten kunnen worden gemaakt. We kunnen matrassen maken met uitgesneden 
hoeken voor antieke ledikanten en hemelbedden, extra lange en extra brede 
bedden of boxsprings in vier secties om te kunnen verplaatsen door smalle of 
spiraalvormige trappen.
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Herald Superb
Mix van Britse 
scheerwol en katoen

Paardenhaar

Gelaagde Britse 
scheerwol en katoen

1.476 veren
Één laag springveren

Regal Superb
Mix van echte Shetland 
wol en katoen

Zuid-Amerikaans lang
paardenhaar gemengd 
met Britse scheerwol

Gelaagde Britse 
scheerwol en katoen

1.720 veren
Één laag springveren

Baronet Superb
Mix van Britse  
scheerwol en katoen

Gelaagde Britse 
scheerwol en katoen

Paardenhaar

1.326 veren
Één laag springveren

Devonshire
Britse scheerwol

Met de hand gekaarde 
Devonshire scheerwol

Doorgenaaide Britse 
scheerwol

1.326 veren
Één laag springveren

Regent
Echte Shetland wol 
en katoen

Zuid-Amerikaans lang 
paardenhaar

Echte Shetland wol, 
gemengd met mohair 
en zijde

Gelaagde Britse 
scheerwol

1.720 veren
Één laag springveren

The ORIGINAL 
Collection

Baronet Superb  
Devonshire 

The CLASSIC 
Collection

Herald Superb
Regal Superb
Regent 
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Diamond Majesty
Britse wol

Los Brits paardenhaar

Shetland wol gemengd 
met kasjmier en zijde

Bamboe

Vicuñascheerwol

Echte Shetland scheerwol 
en biologisch katoen

3.162 veren
Drie lagen springveren

Magnificence
Mix van echte Shetland 
wol en katoen

Met de hand ontrafeld 
Oostenrijks Moosburger®
paardenhaar

Met de hand gekaarde, 
echte Shetland wol, 
gemengd met kasjmier en 
mohair 

Mix van echte Shetland 
wol en katoen

2.812 veren
Twee lagen springveren

Signatory
Mix van echte Shetland 
wol en katoen

Met de hand ontrafeld 
Oostenrijks Moosburger® 
paardenhaar

Met de hand gekaarde, 
echte Shetland wol, 
gemengd met kasjmier

Mix van echte Shetland 
wol en katoen

2.664 veren
Twee lagen springveren

Sublime Superb
Mix van echte Shetland 
wol en katoen

Met de hand gekaard 
paardenhaar, gemengd 
met echte Shetland wol

Zijde en mohair

Britse scheerwol

2.520 veren
Twee lagen springveren

Tiara Superb
Mix van echte Shetland 
wol en katoen

Met de hand gekaard 
paardenhaar, gemengd 
met echte Shetland wol

Mix van echte Shetland 
wol en katoen

2.242 veren
Twee lagen springveren

Marquess Superb
Mix van echte Shetland
wol en katoen

Britse scheerwol

Zijde

Gelaagde Britse  
scheerwol en katoen

2.242 veren
Twee lagen springveren

The LUXE 
Collection

Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
Signatory
Magnificence
Diamond Majesty
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Echte  
Shetland  
wol

Britse 
scheerwol

Katoen Zijde Paardenhaar Oostenrijks 
Moosburger® 
paardenhaar

Mohair Bamboe Vicuña Alpaca Kasjmier Veerlagen Veren bij 
afmeting 
150 × 200 cm

Rijen side-
stitching

Noppen Bekleding rand Totale matrashoogte  
(+/- 2 cm)

Bijbehorende boxspring

ORIGINAL

Baronet Superb • • • • • • • • • • • 1 1.326 2 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 21 cm + 6 cm bolling De Luxe

Devonshire • • • • • • • • • • • 1 1.326 2 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 21 cm + 6 cm bolling Wool De Luxe

CLASSIC

Herald Superb • • • • • • • • • • • 1 1.476 2 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 21 cm + 6 cm bolling Prestige

Regal Superb • • • • • • • • • • • 1 1.720 3 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 23 cm + 6 cm bolling Prestige

Regent • • • • • • • • • • • 1 1.720 3 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 23 cm + 6 cm bolling Prestige

LUXE

Marquess Superb • • • • • • • • • • • 2 2.242 3 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Sovereign

Tiara Superb • • • • • • • • • • • 2 2.242 3 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Sovereign

Sublime Superb • • • • • • • • • • • 2 2.520 4 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Sovereign

Signatory • • • • • • • • • • • 2 2.664 4 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Viceroy

Magnificence • • • • • • • • • • • 2 2.812 5 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 25 cm + 6 cm bolling Viceroy

Diamond Majesty • • • • • • • • • • • 3 3.162 6 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel, wol en 
afgewerkt met Britse  
merinowol

28 cm + 6 cm bolling President

• Materiaal inbegrepen • Materiaal niet inbegrepen
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Echte  
Shetland  
wol

Britse 
scheerwol

Katoen Zijde Paardenhaar Oostenrijks 
Moosburger® 
paardenhaar

Mohair Bamboe Vicuña Alpaca Kasjmier Veerlagen Veren bij 
afmeting 
150 × 200 cm

Rijen side-
stitching

Noppen Bekleding rand Totale matrashoogte  
(+/- 2 cm)

Bijbehorende boxspring

ORIGINAL

Baronet Superb • • • • • • • • • • • 1 1.326 2 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 21 cm + 6 cm bolling De Luxe

Devonshire • • • • • • • • • • • 1 1.326 2 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 21 cm + 6 cm bolling Wool De Luxe

CLASSIC

Herald Superb • • • • • • • • • • • 1 1.476 2 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 21 cm + 6 cm bolling Prestige

Regal Superb • • • • • • • • • • • 1 1.720 3 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 23 cm + 6 cm bolling Prestige

Regent • • • • • • • • • • • 1 1.720 3 Met de hand genopt met vilten  
kwastjes

Beschermende wol 23 cm + 6 cm bolling Prestige

LUXE

Marquess Superb • • • • • • • • • • • 2 2.242 3 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Sovereign

Tiara Superb • • • • • • • • • • • 2 2.242 3 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Sovereign

Sublime Superb • • • • • • • • • • • 2 2.520 4 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Sovereign

Signatory • • • • • • • • • • • 2 2.664 4 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 23 cm + 6 cm bolling Viceroy

Magnificence • • • • • • • • • • • 2 2.812 5 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel en wol 25 cm + 6 cm bolling Viceroy

Diamond Majesty • • • • • • • • • • • 3 3.162 6 Handgeknoopte wollen noppen  
en twijn

Kokosvezel, wol en 
afgewerkt met Britse  
merinowol

28 cm + 6 cm bolling President
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Onze handbeklede BOXSPRINGS vormen de ideale bodem voor elke Vispring 
matras. Door de zorgvuldig geneste pocketveren in een stevig houten frame 
ontstaat een veerkrachtige onderlaag die, samen met de matras, perfecte 
ondersteuning en maximaal comfort biedt, zodat u kunt genieten van een 
weldadige nachtrust. Elke boxspring is handbekleed met de beste natuurlijke 
materialen (zoals kokosvezel, katoen, paardenhaar en wol) en kan worden 
afgewerkt met een stof en bedpoten naar keuze.
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Viceroy
2.010 veren
Paardenhaar, mix  
van Britse scheerwol 
en katoen

President
2.832 veren
Lang paardenhaar,  
mix van Britse  
scheerwol en katoen

Sovereign
1.344 veren
Kokosvezel, mix van 
Britse scheerwol en 
katoen

The ORIGINAL 
Collection

De Luxe
Wool De Luxe

De Luxe
600 veren 
Kokosvezel, mix van 
Britse scheerwol en 
katoen

Wool De Luxe
600 veren
Zacht doorgenaaide 
en sterk doorgenaaide 
Britse scheerwol

Prestige
950 veren
Kokosvezel, mix van 
Britse scheerwol en 
katoen

The CLASSIC 
Collection

Prestige 

The LUXE 
Collection

Sovereign 
Viceroy 
President

Opmerking: het aantal veren geldt voor een boxspring met de afmeting 150 × 200 cm.
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Achilles

Voor de ultieme Vispring luxe maakt u uw matras en boxspring compleet met 
een van onze HOOFDBORDEN. Onze stijlen passen bij klassiek of modern 
ingerichte woningen, dus er is een model voor elke smaak en elk interieur.

Al onze hoofdborden kunnen rijkelijk worden bekleed met 
stoffen uit de Vispring Timeless Collection, of met uw eigen 
keuze aan materiaal.

Voor een perfecte combinatie met uw boxspring zijn onze 
hoofdborden verkrijgbaar in talloze verschillende maten.  
Er kunnen zelfs extra brede versies worden geleverd 
wanneer u graag wilt dat uw hoofdbord breder is dan  
uw boxspring. 

Meer stijlen uit onze drie hoofdbordcollecties Elegant, 
Contemporary en Designs/Patterns zijn te vinden op  
www.vispring.com.
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Muses

Enyo

Iris

Eccleston

Atlas Palladio

Ceto

Artemis
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Type Constructie Veren
150 × 200 cm 
(hoge box-
spring)

Frame Hoogte-opties Bekleding Bijbehorende  
matrassen

De Luxe Constructie van met de 
hand geneste veren in 
pockets

600 Stevig houten 
frame, FSC- 
gecertificeerd

Hoog: 31 cm 
Laag: 25 cm 
Extra laag: 17 cm 
of boxspring met 
laden

Kokosvezel, mix van Britse scheerwol en katoen Baronet Superb 

Wool  
De Luxe

Constructie van met de 
hand geneste veren in 
pockets

600 Stevig houten 
frame, FSC- 
gecertificeerd

Hoog: 31 cm
Laag: 25 cm 
Extra laag: 17 cm 
of boxspring met 
laden

Zacht doorgenaaide en sterk doorgenaaide 
Britse scheerwol

Devonshire

Prestige Constructie van met de 
hand geneste veren in 
pockets

950 Stevig houten 
frame, FSC- 
gecertificeerd

Hoog: 31 cm 
Laag: 25 cm 
Extra laag: 17 cm 
of boxspring met 
laden

Kokosvezel, mix van Britse scheerwol en katoen Herald Superb
Regal Superb 
Regent

Sovereign Constructie van met de 
hand geneste veren in 
pockets

1.344 Stevig houten 
frame, FSC- 
gecertificeerd

Hoog: 31 cm 
Laag: 25 cm 
Extra laag: 17 cm 
of boxspring met 
laden

Kokosvezel, mix van Britse scheerwol en katoen Marquess Superb 
Tiara Superb
Sublime Superb
Regent

Viceroy Constructie van twee lagen 
met de hand geneste veren 
in pockets

2.010 Stevig houten 
frame, FSC- 
gecertificeerd

Hoog: 33,5 cm 
of Laag: 25 cm 

Paardenhaar, mix van Britse scheerwol  
en katoen

Signatory
Magnificence

President Constructie van twee lagen 
met de hand geneste veren 
in pockets

2.832 Stevig beuken-
houten frame, 
FSC-gecertificeerd

Hoog: 33,5 cm 
of Laag: 25 cm 

Lang paardenhaar, mix van Britse scheerwol 
en katoen

Diamond Majesty

BOXSPRINGS

LUXE

CLASSIC

ORIGINAL
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Stijl Hoogte
*Zichtbare hoogte, tenzij anders vermeld

Achilles Hoogte: 80 cm

Aldo Hoogte: 96 cm

Artemis Hoogte: 62 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed) 
Hoogte: 72 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Asteria Hoogte vanaf de vloer: 120 cm

Atlas Hoogte: 90 cm

Berkeley Hoogte vanaf de vloer: 167 cm (bij bedden van maximaal 201 cm breed) 
Hoogte vanaf de vloer: 177 cm (bij bedden van minimaal 202 cm breed)

Ceto Hoogte: 75 cm

Clabon Hoogte: 66 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed)
Hoogte: 76 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Eccleston Hoogte: 66 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed)
Hoogte: 76 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Elba Hoogte: 62 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed) 
Hoogte: 72 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Enyo Hoogte: 65 cm

Gate Hoogte: 60 cm (bij bedden van maximaal 134 cm breed)
Hoogte: 70 cm (bij bedden tussen 135 cm en 201 cm breed)
Hoogte: 80 cm (bij bedden van minimaal 202 cm breed)

Grand Berkeley Hoogte vanaf de vloer: 167 cm (bij bedden van maximaal 201 cm breed) 
Hoogte vanaf de vloer: 177 cm (bij bedden van minimaal 202 cm breed)

Helios Hoogte: 66 cm

Iris Hoogte: 62 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed) 
Hoogte: 72 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Lennox Hoogte: 66 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed)
Hoogte: 76 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Moncorvo Hoogte: 66 cm (bij bedden van maximaal 179 cm breed)
Hoogte: 76 cm (bij bedden van minimaal 180 cm breed)

Muses Hoogte: 55 cm

Palladio Hoogte: 48 cm

Rhea Hoogte: 55 cm

Theia Hoogte vanaf de vloer: 120 cm

Themis Eigen keuze

Victoria Hoogte: 70 cm

HOOFDBORDEN
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Topaz II

De VERSTELBARE 
collectie

Emerald
Topaz II

VERSTELBARE BEDDEN De verstelbare bedden van Vispring  
werken geruisloos en soepel. De draadloze afstandsbediening waarmee  
u voorkeursposities kunt instellen en de vullingen zorgen voor extra 
slaapcomfort.

•  Flexibele bodem met ingekapselde 
pocketvering.

•  Krachtige, soepele en stille 
motoraandrijving. 

•  Afstandsbediening (Bluetooth® met  
de Vispring iOS/Android App).

•  Batterij-aangedreven ‘terug naar  
plat’-functie. 

•  Omranding bekleed in een keuze  
aan Vispring stoffen. 

•  Breedtematen verkrijgbaar in 90 cm, 
2 × 75 cm, 2 × 90 cm en 2 × 100 cm.



73

Emerald

•  Flexibel onderstel met ingekapselde 
calicopocketveren en wollen vulling. 

•  Krachtige, vlotte tweemotorige werking. 
•  Afstandsbediening – 3 geheugenstanden. 
•  Batterij-aangedreven ‘terug naar plat’-

functie 
•  Wall-huggingsysteem. 
•  Neksteun. 
•  Omranding bekleed in een keuze aan 

Vispring stoffen. 
•  Volledig beklede Vispring 

voeteneindlade. 
•  Verkrijgbaar in de breedtematen 90 cm, 

100 cm en 120 cm.
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Vispring werkt bedden af met de STOF van uw keuze. Maak uw keuze uit ons  
uitgebreide textielassortiment, geweven door enkele van Europa’s beste 
weverijen, of neem, als u dat wilt, uw eigen textiel mee. Bekijk al onze stoffen  
op www.vispring.com.

Gepersonaliseerd hoofdbord en boxspring. 
De stof Weymouth van Missoni Home.
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2036 
Soft Cotton
Steel

2119 
Touch 
Sky

2099 
Gem
Indigo

2038 
Soft Cotton
Mist

2024
Gem
Shell

2116 
Touch 
Rose

2109
Plush
Heather

2112
Plush
Saffron
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We hebben een brede keuze aan materialen, coatings en hoogtes zodat u  
uw bed kunt aanpassen aan uw stijl en voorkeur met een gepersonaliseerd  
stel BEDPOTEN.

L5 Metalen poot

Beschikbare kleur: brons
Hoogte: 15 cm
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B1 Houten bolpoot

Beschikbare kleuren:  
natural, mahonie-kleur, staal, ebbenhout*
Hoogte: 7 cm

C2 Zwenkwiel met rem

Polyamide rand om zachter te rollen en voor 
optimale hanteerbaarheid 
Hoogte: 8,5 cm

*Materiaal/kleur/hoogte zoals getoond
**Te gebruiken met Shepherd-zwenkwiel model C1

B2 Metalen bolpoot 

Houten basis:  
natural*, mahonie-kleur, staal, ebbenhout
Metalen omhulsel:  
brons* of chroom
Hoogte: 6,5 cm

L4 Metalen poot

Beschikbare kleur:  
chroom
Beschikbare hoogtes:  
13 cm, 15 cm*, 18 cm, 23 cm

C3 Zwenkwielhouder** 

Beschikbare kleuren:  
natural, mahonie-kleur, staal, ebbenhout*
Hoogte: 7,5 cm

L1 Houten poot

Beschikbare kleuren:  
natural, mahonie-kleur, staal, ebbenhout*
Beschikbare hoogtes: 
7,5 cm, 13 cm, 15 cm, 18 cm*, 23 cm

L2 Houten poot

Beschikbare kleuren:  
natural*, mahonie-kleur, staal, ebbenhout
Beschikbare hoogtes: 
3 cm, 5 cm, 9 cm*, 15 cm

L3 Houten poot

Beschikbare kleuren:  
natural, mahonie-kleur*, staal, ebbenhout
Hoogte: 6,5 cm

C1 Shepherd-zwenkwiel

Polyamide rand om zachter te rollen en voor 
optimale hanteerbaarheid
Hoogte: 7 cm
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Met een MATRASTOPPER voegt u een extra laag luxe toe aan uw bed. Onze 
matrastoppers worden op bestelling met de hand gemaakt, met evenveel zorg 
en vakmanschap als de matrassen. De zachte natuurlijke vulling en de mooie 
afwerking bieden optimaal comfort.

Matrastopper Bekleding Hoogte

Dream Gevuld met een mix van Britse scheerwol en katoen.  
Rand in dezelfde stof als de topper.

4 cm

Heaven Gevuld met een mix van Britse scheerwol en katoen.  
Rand in dezelfde stof als de topper.

5 cm

Heaven Luxury Gevuld met Britse scheerwol en een mix van Britse wol  
en katoen. Rand in contrasterende, grijze wollen tijk.

7 cm

Heaven Luxury  
Supreme

Gevuld met Britse scheerwol, zacht doorgenaaide Britse 
wol en Zuid-Amerikaans paardenhaar.  
Rand in contrasterende, goudkleurige wollen tijk.

10 cm
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Als aanvulling op de beste bedden ter wereld hebben we een collectie luxe 
ondersteunende HOOFDKUSSENS en warme DEKBEDDEN ontworpen.

Hoofdkussen Vulling

Veren en dons van de 
Hongaarse gans

Buitenste kamer (17%): 100% dons van de Hongaarse gans
Binnenste kamer (83%): 100% veren van de Hongaarse gans 
Hoes: 100% katoen

Veren en dons van de 
Pyrenese eend

Buitenste kamer (14%): 90% dons van de Pyrenese eend, 10% veren van 
de Pyrenese eend
Binnenste kamer (86%): 100% veren van de Pyrenese eend
Hoes: 100% katoen 

Veren en dons van de 
Europese eend

Buitenste kamer (29%): 40% dons van de Europese eend, 
60% veren van de Europese eend
Binnenste kamer (71%): 100% veren van de Europese eend
Hoes: 100% katoen 

Dekbed Vulling TOG Gewicht Vulkracht

Dons van de Hongaarse 
gans

Inwendige vulling: 
100% dons van de Hongaarse gans
Hoes: 
100% katoensatijn 
Draadtelling: 395

9,1 190 g/m² 750

Veren en dons van de 
Pyrenese eend

Inwendige vulling: 
90% dons van de Pyrenese eend  
10% veren van de Pyrenese eend
Hoes: 
100% katoensatijn  
Draadtelling: 293 

7,8 220 g/m² 700
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Product Details

Wollen bedstead  
matrasonderlegger

De wollen Vispring matrasonderlegger is een beschermende laag 
tussen uw Vispring matras en uw ledikant, waardoor de levensduur 
van uw matras wordt verlengd en het comfortniveau wordt verhoogd.

Uitgesneden hoeken We kunnen uw matras voorzien van uitgesneden hoeken zodat deze 
in een hemelbed past.

Boxspring mantle De “mantle” is een elegante manier om het gat tussen twee 
boxsprings te verhullen.

Laden De hoge (31 cm/9,1”) Vispring boxsprings kunnen worden voorzien 
van laden. We bieden drie verschillende ladematen aan met diverse 
configuratiemogelijkheden. Gelieve voor meer informatie contact op 
te nemen met een verkoopadviseur.

Losse boxspringskirt 
& nauwsluitende hoes

Nauwsluitende boxspringhoezen en losse skirts in een stof naar 
keuze zijn een handige manier om de uitstraling van uw boxspring te 
veranderen.

Matrasbeschermer We raden u aan een matrasbeschermer te gebruiken om uw matras in 
uitstekende conditie te houden. De gewatteerde matrasbeschermer 
van Vispring is gemaakt van zacht gewatteerd perkalkatoen met een 
vulling van zuivere nieuwe wol.

Zip & Link-matras Met Zip & Link kunt u van twee 1-persoonsbedden één super 
kingsize bed maken, met de flexibiliteit om deze gemakkelijk van 
elkaar te scheiden indien gewenst. 

ACCESSOIRES
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Zip & Link-matras

Losse boxspringskirt &  
nauwsluitende boxspringhoes

Matrasbeschermer

Laden

Boxspring mantleBedstead matrasonderlegger
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8383

Een 
geschiedenis 
doordrongen 

van 
moderniteit 

Er is durf voor nodig om een volledige sector op te schudden; toch is dit precies 
wat James Marshall in zijn jonge jaren deed in 1899. Een ingenieur van Brits-
Canadese afkomst, en ondernemend pionier verantwoordelijk voor het gebruik 
van pocketveren in matrassen — een grote stap voorwaarts die onze manier 
van slapen radicaal veranderde. Eerdere uitvoeringen, gevuld met een klonterig 
mengsel van hooi, dons en katoen, werden al snel als gedateerd beschouwd, 
vergeleken met Marshalls ingrijpende uitvinding. 

Vispring sinds 1901



1899

1899
James Marshall is van 
Brits-Canadese afkomst 
en werkt in Canada.  
Zijn vrouw wordt ziek, 
waarop hij een met de 
hand gemaakte matras 
voor haar maakt, met 
spiraalvormige veren 
gewikkeld in ongebleekt 
netdoek en gecapiton-
neerd met paardenhaar. 
Het gebruik van veren in 
stoelzitting en banken 
was al gangbaar, maar 
nooit eerder waren zij 
ingesloten in zakjes en 
vervolgens opgenomen 
in een matras.

1901
John Nolon en Frederick 
James sloten een 
overeenkomst met 
James Marshall om zijn 
revolutionaire matras te 
promoten in het Verenigd 
Koninkrijk. Pogingen 
lokale fabrikanten te 
overtuigen om het idee 
in productie te nemen 
bleken vergeefs, dus 
besloten zij de Marshall-
matras zelf te gaan 
maken. Marshall Sanitary 
Mattress Company werd 
in Londen opgericht 
op 24 september 1901. 
Zo begon het Vispring 
verhaal.

In het somptueuze alternatief van spiraalveren, opgenomen in een pocket van 
hoogwaardige natuurlijke vezels, wordt in de eerste plaats rekening gehouden 
met de menselijke fysiologie door een gelijkmatige gewichtsverdeling, 
schokdemping en langdurig, ongeëvenaard comfort te waarborgen. In 1901 was 
‘Marshall’ begonnen met de verkoop in het Verenigd Koninkrijk, en tien 
succesvolle jaren later, in 1911, liet de onderneming haar naam veranderen in 
‘Vispring’, met als merk Vispring (VI) naar het aantal veren dat destijds in elke 
pocket werd genaaid. Deze innovatieve aanpak begon zijn vruchten af te werpen 
en omstreeks 1920 waren deze luxueuze handgemaakte matrassen reeds in 
groten getale aanwezig in de slaapkamers van mooie landhuizen.
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1911
De onderneming neemt 
de naam en het logo  
van Vispring aan.  
De afgelopen jaren werd 
het haasmotief gebruikt. 
Voor dit dier werd 
gekozen ter illustratie 
van de veerkracht en 
dempende werking van 
de veren. Dit wordt in 
de nieuwe merkformule 
gecombineerd met de 
Romeinse letters VI: 
een subtiele verwijzing 
naar het aantal veren dat 
wordt vastgenaaid per 
pocket.

1912
Het hoge comfort van 
Vispring matrassen 
trekt de aandacht 
van vooraanstaande 
rederijen. Na haar 
vlaggenschip-lijnboot 
‘Olympic’ in 1911 te 
hebben uitgerust met 
Vispring matrassen, 
wendt White Star 
Line zich wederom 
tot Vispring en vraagt 
deze nu om matrassen 
te leveren voor het 
zusterschip: ‘Titanic’. 
De 39 suites en 
350 eersteklashutten 
van het schip worden 
een voor een uitgerust 
met Vispring matrassen. 

Vispring sinds 190
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1925
Vispring start met het 
gebruik van zuiver katoen 
als vulcomponent voor 
elke matras. Voorafgaand 
hieraan was de vezelkeuze 
gevallen op paardenhaar. 
Met de niet-aflatende 
overtuiging uitsluitend 
de beste natuurlijke 
materialen te gebruiken, 
wordt het assortiment 
uitgebreid met Shetland 
wol, zijde en kasjmier.

1932
Vispring introduceert ’s 
werelds eerste boxspring met 
pocketvering, bekend als  
‘The Vibase’. Deze aanwinst  
werd ontvangen als de perfecte 
partner voor de inmiddels 
iconische matrassen.  
Het gezamenlijk opstellen  
van de twee verschafte een 
ultieme slaapervaring, wat ook 
vandaag de dag nog geldt. 
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1940 – 1946
Om een bijdrage te leve-
ren aan de oorlogvoering, 
produceert Vispring 
vliegtuigonderdelen in 
zijn atelier in het noorden 
van Londen.

1961
Vispring lanceert 
‘The Hi-Vi Collection’. 
Het op een jongere 
doelgroep gerichte 
assortiment omvat 
gedurfdere en 
kleurrijker bedden.

Vispring sinds 1901
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1982
Prinses Diana en Prins 
Charles laten hun 
keuze vallen op een 
matras met tweeledige 
veerspanning wanneer 
zij zwanger is van hun 
zoon, Prins William. 
Vispring vakmensen 
leverden een bijdrage 
aan een ontspannen 
nachtrust van de kersvers 
getrouwde prinses en 
aanstaande moeder,  
door haar matraszijde 
zachter te maken, terwijl 
de zijde van Prins 
Charles hard bleef. 

1971
Vispring verplaatst de 
productie van Londen 
naar Plymouth in 
Zuidwest-Engeland.

2001
Het honderdjarig 
bestaan van Vispring 
werd gevierd met een 
reeks advertenties, 
geïnspireerd op de 
reclame van het bedrijf 
van begin 1900.
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Tegenwoordig wordt elke Vispring op bestelling gemaakt bij vakbekwame 
technici in ons atelier in Plymouth, bij de Engelse zuidwestkust. Het maken van  
een matras is een vak waar elk detail telt, voorbehouden aan handvaardige 
vakmensen die prat gaan op de instandhouding van traditioneel vakmanschap. 
Onze slaapgewoontes zijn niet veranderd en onze werkmethodes evenmin:  
elke fase in ons fabricageproces ziet er nog precies hetzelfde uit als in 1901.  
De creatie van onze hoogwaardige matrassen vergt veel werk. Onze medewerkers 
moeten getuigen van toewijding, precisie en deskundigheid. Er bestaat geen 
verkorte weg naar perfectie.

2012
Vispring wordt bekroond 
met de fel begeerde 
Queen’s Award for 
Enterprise. De door  
Royal Warrant ingevoerde 
onderscheiding bekroont 
bedrijven die hebben 
geëxcelleerd op het gebied 
van internationale handel, 
innovatie of duurzame 
ontwikkeling. De uitrei-
kingsceremonie is een 
gedenkwaardig moment 
voor alle medewerkers van 
de onderneming.

Heden

Heden
In het Vispring atelier  
in Plymouth werken 
meer dan 200 geschoolde 
vakmensen. Vispring 
bedden worden wereld-
wijd door meer dan 
500 winkels aangeboden. 
Een ongestoorde nacht-
rust is meer dan ooit voor 
menigeen weggelegd. 

Vispring sinds 1901
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Zonder onze kenmerkende vulling komt een 
Vispring niet op hetzelfde neer. We sourcen de  
hoogwaardige natuurlijke vullingen in alle hoeken 
van de wereld, en elke vezel is speciaal geselec-
teerd voor een specifiek gebruiksdoeleinde.  
We zijn gekomen tot de ideale mix, met daarin 
100% Britse wol, paardenhaar, zijde, kasjmier  
en mohair; stuk voor stuk vakkundig en handma-
tig gekaard over de met katoen overtrokken  
pocketveren. Met bestanddelen van dit kaliber is 
het niet verwonderlijk dat onze trouwe klanten 
ons vertellen dat ze spijt hebben niet eerder in  
een Vispring te hebben geïnvesteerd. 

Natuurlijke 
vullingen 
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KASJMIER

Kasjmier behoort tot de kostbaarste, meest 
exclusieve en gewilde vezels in de wereld.  
Deze lange, zijdeachtige vezel is acht keer 
warmer dan schapenwol, maar aanzienlijk 
lichter. Onze leverancier is lid van de Sustainable 
Fibre Alliance (SFA), een non-profitorganisatie 
die de kasjmierindustrie promoot en toezicht 
houdt op duurzame praktijken en dierenwelzijn. 
Kasjmier wordt gewonnen tijdens de ruiperiode 
in de lente, het moment waarop de natuurlijke 
verharing plaatsvindt van de dikke wintervacht. 
Het materiaal is heerlijk zacht en weelderig,  
en wordt door ons toegevoegd om onze 
matrassen te voorzien van de zo kenmerkende 
Vispring ervaring. 

KATOEN

Katoen, welbekend in de wereld van textiel,  
wordt al sinds de prehistorie verbouwd. Deze rond 
6000 v. Chr. in India aangetroffen struik vindt 
zijn oorsprong in wereldwijd verspreide tropische 
en subtropische landen. Het katoen van Vispring 
wordt geoogst in Turkije. De in al onze producten 
aanwezige lange katoenvezels zijn ijzersterk, 
maar tegelijkertijd extreem zacht en glanzend. 
Het ademend vermogen van dit natuurlijke 
hygiënische product houdt u koel, wat ook de 
slaapomgeving bevordert. 

VICUÑA 

Vicuña is misschien iets minder bekend dan de 
andere weelderige, luxueuze vezels, en wordt 
soms aangeduid als een geschenk van de Andes. 
Deze wolsoort is letterlijk zijn gewicht in goud 
waard. De met zorg gekamde vicuñawol is 
afkomstig van een zeldzame en beschermde 
diersoort, verwant aan de lama, en is in slechts 
zeer kleine volumes beschikbaar, wat natuurlijk 
een prijsopdrijvend effect heeft. Bij Vispring 
verwerken we deze ongelooflijk zachte, 
vederlichte vezel in onze matrasvullingen voor 
warmte. Vicuña wordt betrokken bij afgelegen 
regio’s in de Andes, en is 100% biologisch 
afbreekbaar en lanolinevrij, waardoor deze 
wolsoort een hoog absorptievermogen heeft  
en van nature hypoallergeen is. 

Natuurlijke vullingen
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95Natuurlijke vullingen

PAARDENHAAR 

Paardenhaar is de langst bekende natuurlijke vezel 
en wordt al eeuwenlang gebruikt door meubel- 
en beddenmakers als een integraal onderdeel. 
Het is dik, sterk en veerkrachtig, en zodoende 
een magisch ingrediënt dat Vispring matrassen 
in perfecte conditie houdt, zelfs na tientallen 
jaren doorlopend gebruik. Ons paardenhaar 
wordt gekamd vanaf de manen of de staart 
en is hoofdzakelijk afkomstig van paarden uit 
Oostenrijk en Zuid-Amerika, alom bekend voor 
hun verfijndheid en hoge kwaliteit. Het wordt 
handmatig ontrafeld, om de van nature open 
structuur te behouden, waardoor de luchtcirculatie 
wordt bevorderd. Er wordt vaak gezegd dat 
paardenhaar goed is voor een miljoen extra veren 
en dat het elke ochtend bij het opstaan uw matras 
nieuw leven inblaast.

ZIJDE 

Niet alleen wordt zijde vaak de meest flexibele 
vezel ter wereld genoemd, ook is deze het sterkst. 
We halen onze zijde uit China, de oorspronkelijke 
gateway van de voormalige Zijderoute. Zijde is 
niet meer uitsluitend voorbehouden aan keizers 
en koning- en koninginnen. Het materiaal wordt 
nu gebruikt als onderdeel van onze unieke 
bedvulling vanwege het uitstekende isolatiever-
mogen, terwijl het desalniettemin koel blijft 
aanvoelen. Zijde wordt nog altijd omgeven door 
een air van weelde. Dit is ook de reden waarom 
we nog steeds zijde verwerken in onze matrassen, 
afgezien van haar technische eigenschap zich  
aan de omgevingstemperatuur aan te passen.  
Onze mix omvat Tussah- en moerbeizijde, beide 
geurloos en hypoallergeen. Het perfecte materiaal 
voor de toplaag van een luxe matras. 

BAMBOE

Bamboe is een zeer duurzaam gewas afkomstig 
uit China, en is een van de snelst groeiende 
planten ter wereld. Soms ook wel ‘groen staal’ 
genoemd, wegens zijn kracht en veelzijdigheid: 
dit ecogewas is volledig zelfgenererend en vereist 
geen chemische mest of bestrijdingsmiddelen 
om tot groei te komen. Na verwerking zijn de 
gesponnen vezels zacht, absorberend en van 
nature antibacterieel. Derhalve is bamboe een 
ideaal bestanddeel in de bedvulling van Vispring. 
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MOHAIR 

Mohair is van nature niet-giftig, hypoallergeen 
en brandwerend, en is afkomstig van de wol  
van angorageiten. Gecombineerd met zuivere  
wol creëert mohair een duurzame en bijzonder 
elastische materiaalmix, perfect om het doorzak-
ken van de vaak gebruikte delen van uw Vispring 
matras te voorkomen. Deze comfortabel en koel 
aanvoelende wolsoort heeft tevens natuurlijke 
isolatie-eigenschappen. Wij sourcen mohair in 
Zuid-Afrika.

WOL

We gebruiken alleen op traditionele wijze 
geproduceerde scheerwol, waardoor het schaap  
geen pijn lijdt of wordt verwond. Bij wolpro-
ductie wordt veel minder energie gebruikt  
dan bij door de mens gefabriceerde vezels.  
Ook is wol recyclebaar, waarbij stikstof rijk aan 
voedingsstoffen vrijkomt wanneer het wordt 
gebruikt als compost. Wol is vrijwel onbrandbaar 
en krimpt niet. Ook vormt het geen rook en  
door de aanwezigheid van keratine in de wol-
vezels is het een natuurlijke brandvertrager.

Het onvoorspelbare klimaat in het Verenigd 
Koninkrijk is van invloed op de intrinsieke 
eigenschappen van wol: zacht, veerkrachtig, 
maar tegelijkertijd ijzersterk. Wol is van nature 
hypoallergeen en 100% ademend, en absorbeert 
tien keer beter dan synthetische materialen. 
Dit is essentieel en zorgt ervoor dat de matras 
zich harmonieus voegt naar uw lichaam en de 
temperatuur in uw bed reguleert. 

Natuurlijke vullingen
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99The Classic Collection

De overtreffende trap in comfort. In de Classic Collection 
vindt u een van de favoriete bedden van klanten: de Regal 
Superb. De comfortabele en ondersteunende matras vormt 
zich volledig naar uw lichaam, dankzij de perfect op elkaar 
afgestemde lagen losse pocketveren en matrasvulling van 
zachte Britse scheerwol, echte Shetland wol en paardenhaar. 

The Classic 
Collection
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101The Classic Collection
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103The Classic Collection
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105The Classic Collection

Vorige pagina’s

Regal Superb matras
Deel van The Classic Collection  
met één laag pocketveren, een  
mix van echte Shetland wol en 
katoen, mix van lange strengen  
Zuid-Amerikaans paardenhaar  
en Britse scheerwol, gelaagde  
Britse scheerwol en katoen.

Ceto hoofdbord
in de stof Plush Teal 2114.

Prestige boxspring in de  
stof Plush Teal 2114 gevuld  
met kokosvezel, een mix van  
Britse scheerwol en katoen.
Met bronzen L5-poten.

Zie p. 66 voor de volledige collectie:
Herald Superb
Regal Superb
Regent
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Alles behalve het bed

“Ik denk dat we onze prioriteiten moeten bijstellen.”
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Waarom geven we geld uit aan auto’s,  
keukens en zitbanken, maar niet aan onze nachtrust? 

van Leanne Cloudsdale

Mijn Vispring openbaring deed zich voor in de zomer  
van het jaar 2007. Op 33-jarige leeftijd besloot ik een 
welverdiende bonus van het werk te spenderen aan een 
matras die evenveel kost als vier maandsalarissen. Sindsdien 
heb ik geen moment getwijfeld. Ik had mijn bonus kunnen 
besteden aan een fantastische vakantie of een designer-
horloge, maar in plaats daarvan gaf ik dat geld uit aan een 
meubelstuk dat mijn leven een andere wending zou geven. 

Als huurder sinds de universiteit tolereerde ik de krakkemik-
kige bedden die ter beschikking werden gesteld door diverse 
verhuurders en ging ik ervan uit dat mijn dagelijkse pijntjes, 
klachten en algehele malaise ’s ochtends bij het ontwaken  
te wijten waren aan mijn Londense levensstijl. In dit alles 
kwam verandering na een week op het huis te hebben gepast 
van een collega, die in het bezit was van een Vispring. 

Dit korte uitstapje naar een verfijndere levensstijl had  
een blijvend effect op me. Zeker, de geurkaarsen,  
de superieure keukenapparatuur en de onberispelijke 
aankleding van het interieur maakten indruk op me, maar 
alleen het bed liet een blijvende indruk achter. Ik sloeg  
de lakens terug om het label te vinden, gevolgd door een 
snelle zoekopdracht op internet, om erachter te komen 
hoeveel het zou kosten om toe te treden tot deze exclusieve 
gemeenschap van matrasliefhebbers. Voorheen had ik er 
nooit echt over nagedacht of mijn matras van invloed was  
op mijn welzijn. Ik ging op de fiets naar mijn werk, at gezond 
en smeerde me in met zonnebrandcrème zodra de zon 
verscheen. Het kopen van een nieuw bed was aan de orde  
op het moment dat je voor het eerst een eigen huis koopt, 
trouwt, of naar een ander land verhuist — maar eigenlijk 
kwam het onderwerp nooit echt ter sprake. 

Raar eigenlijk, als je bedenkt hoe vrijelijk we het hebben 
over andere grote aankopen in ons leven. We wijden lyrisch 
uit met familie of vrienden over de slimme nieuwe auto die 
op de oprit staat geparkeerd, de sensationele koffiemachine 
of de fauteuil voor de woonkamer, maar zodra we uitkomen 
bij de slaapkamer, houden we onze mond. Ook zult u geen 
Vispring klanten tegenkomen die hun enthousiasme over 
hun nieuwe kingsize bed voor de gastenkamer van de daken 
schreeuwen; maar ergens onthult zich een onzichtbare luxe, 
een onopvallende verwennerij die boekdelen spreekt over 
hoeveel waarde zij hechten aan een goede nachtrust. 
Waarom volgt dan niet iedereen het goede voorbeeld? 

De meeste beddenzoekers worden gedwongen de weg van  
de minste weerstand te nemen en laten kun keuze vallen op 
de betaalbare, meteen leverbare, maar o zo oncomfortabele 
optie waar zij tegenaan lopen. Gedachteloze, moderne 
consumptiepatronen belemmeren ons langetermijndenken. 
De redenen die verklaren waarom we ons geld liever uitgeven 
aan zaken die goed zichtbaar zijn voor de buren, in tegen-
stelling tot het meest privatieve vertrek van ons huis,  
zijn complex, maar misschien is het tijd om verandering te 
brengen in onze denkwijze. 

Het lijkt een redelijke gedachte om de gebruiksfrequentie 
van een meubelstuk te vertalen in het geldbedrag dat we 
hieraan uitgeven. Dagelijks gebruik behoeft investering.  
Wat weerhoudt u ervan die stokoude, krakende matras te 
vervangen? Waarom zou u in een miserabele toestand 
ontwaken, terwijl er een perfect tegengif bestaat? U zou 
denken dat de marketingteksten waarin wordt verteld dat de 
mens 30% van zijn leven in bed doorbrengt ons tot inkeer 
zouden brengen, maar nee, we negeren de boodschap omdat 
deze niet sexy overkomt in een wereld waarin we ons liever 
bezighouden met andere zaken en toegeven aan onze 
ontembare behoefte aan flitsende statussymbolen. 

Wanneer u ervoor kiest een andere weg in te slaan, zult  
u hiervan zeker de vruchten plukken. Er is een overvloed 
aan bewijs waarin de relatie wordt aangetoond tussen een 
goede slaaphygiëne en een gezonde geest en lichaam. Elke 
nacht tot rust komen in een weelderig bed zou iets moeten 
zijn waar iedereen naar uitkijkt. Het is geen zaak van hogere 
wiskunde te bedenken dat de matras waarop we slapen 
waarschijnlijk de belangrijkste variabele is. De Vispring 
matrassen worden al sinds 1901 volgens dezelfde formule 
vervaardigd, wat u iets waardevols vertelt over het soort 
onderneming waarover het hier gaat. Het vergt lef en 
zakelijk inzicht een vooraanstaande marktpositie te behou-
den door al meer dan een eeuw lang hetzelfde product  
te vervaardigen en nooit te bezwijken onder de druk van 
voorbijgaande trends. Reeds vanaf het begin was het 
ontwerp van de pocketveer baanbrekend en de toewijding 
waarvan de onderneming getuigt bij de vervaardiging  
van een mensgericht product, zonder kosten noch moeite  
te besparen, is lovenswaardig. 

Als u hecht aan duurzaamheid, bent u aan het goede adres. 
Niet alleen is Vispring beter voor het milieu door natuurlijke 
vulmaterialen en recyclebare veren te gebruiken, maar 
tevens worden zijn producten gebouwd om een leven lang 
mee te gaan, en is de productie van Vispring zodoende 
nagenoeg afvalvrij. Geen geplande veroudering. Geen 
misleidende informatie. Transparant over de hoogwaardige 
bestanddelen, de werkmethode of de werknemers. Beschouw 
het als een onontbeerlijke uitgave voor levensonderhoud en 
niet als een ‘designaankoop’. Vorm en functie worden 
gecombineerd om iets te vervaardigen dat op verantwoorde 
manier tot stand is gebracht om ons hardwerkende lijf te 
ondersteunen en ons goed en gezond te voelen. We zouden 
kunnen zeggen dat een goede nachtrust niet goedkoop is, 
maar voor mij was het elke euro waard.

Leanne Cloudsdale is een designjournalist en communica-
tieconsultant. Ze werkt samen met verschillende prestigieu-
ze internationale merken, waaronder Vitsœ, RIMOWA, 
Farfetch, Studio Nicholson, Drake’s en LVMH, en helpt hen 
de voordelen over te brengen van de gedachte ‘minder 
kopen is beter kopen’. 
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Van 

Clapham 

naar 

de 

Cotswolds

Hoe Josie en Charlie  
van Vispring een prioriteit  
in de verhuizing maakten

Persoonlijke aanbevelingen zijn belangrijk, zeker wanneer ze afkomstig zijn van iemand waarin  
je vertrouwen hebt. Josie en Charlie moesten talrijke beslissingen nemen toen zij begonnen  
met de renovatie van de monumentale 14e-eeuwse pastorie waarin zij zouden gaan wonen. De keuze 
omtrent de aanschaf van een matras was echter snel gemaakt. Dit was te danken aan Charlies vader, 
die zijn unieke inzichten omtrent dagelijkse bestedingen graag deelde. Charlie lacht en vertelt:  
“Al in mijn jeugdjaren hamerde hij op zijn klassieke opvatting over de twee beste investeringen van  
je leven, namelijk je schoenen en je matras — want je brengt de helft van je leven in beide door!”
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De twee beste investeringen  
van je leven, zijn je schoenen  

en je matras, want je brengt de helft 
van je leven in beide door!

In het algemeen beginnen we pas naar onze ouders te luisteren als we wat ouder zijn en volwassen 
beginnen te worden, en de wijsheid die ze met ons deelden beter begrijpen. Over de suggestie  
veel geld uit te geven aan een bed was het stel het snel eens, na de kans te hebben gehad een Vispring 
te proberen bij de ouders van Charlie. Hieraan terugdenkend, vertelt Charlie nog eens hoe dankbaar 
hij was met dit advies: “Papa heeft me altijd duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen 
op een goede matras te slapen. Maar ik schaam me ervoor dat ik eerst niet naar hem luisterde. 

Toen Josie en ik ons eerste bed kochten, gaven we veel geld uit aan het onderstel, en niet zo veel aan 
de matras. Al vanaf het begin was deze niet goed. Hij was te hard. Maar het grappige is dat, als we een 
onderzoek zouden houden, ik durf te wedden dat zou blijken dat de meeste mensen hetzelfde zouden 
doen: geld uitgeven aan de verkeerde dingen. Deze houding wordt mijns inziens verklaard door een 
gebrek aan inzicht, in hoe belangrijk een goede nachtrust is voor ons geestelijk  
en lichamelijk welzijn. Ik denk ook dat het ontbreekt aan goede informatie die duidelijk uitlegt hoezeer 
matrassen van elkaar kunnen verschillen, en wat de schaal van deze subtiele verschillen is, of dat nu  
van betrekking is op de veerspanning, de vulling of zelfs de vraag of één matraszijde harder of zachter 
kan zijn dan de andere.”

Verhalen van klanten
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Josie voegt toe: “Toen we in ons nieuwe huis trokken, sliepen we op een luchtbed. Dat was zo 
ongelofelijk oncomfortabel. Toen de Vispring matras werd bezorgd, en we er voor het eerst op sliepen  
in onze masterbedroom, leek het wel een fragment van een reclamespot of een film toen we wakker 
werden! We konden geen van beiden geloven dat we zo ontzettend goed geslapen hadden.  
We hadden de dagen afgeteld totdat hij zou worden bezorgd. Deze ervaring bevestigde de theorie dat 
het een goede geldbesteding was. Het was zo veel beter dan de goedkopere opties waarmee overal 
wordt geadverteerd, die 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden geleverd, opgerold in een 
kartonnen doos. 

Het gemak en de snelle doorlooptijd van deze matrassen verklaren hoofdzakelijk hun populariteit, 
met name voor onze generatie. Ik ga ervan uit dat jongere mensen veelal beginnen met een iets 
betaalbaarder versie van een product; of het nu gaat om een koffiezetapparaat, een auto of  
een toaster. Maar zodra je eenmaal beseft hoeveel impact zij hebben op je dag, begin je de verfijnde 
dingen in het leven te waarderen en kom je tot de conclusie dat het verstandiger is te investeren  
in kwaliteitsproducten die echt het verschil maken.”

Verhalen van klanten
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We gingen zo nu en dan naar geriefelijke 
hotels om ons heerlijk in de watten  

te laten leggen, maar nu hebben we dat 
gevoel elke dag thuis.

Vertrekken van de levendige sfeer van Clapham in het zuidelijk deel van Londen naar de pittoreske en  
vredige Cotswolds was een grote stap voor het stel. Het renovatieproject was al vanaf het begin het 
onderwerp van hun specifieke Instagrampagina @oldhouseourhome, die de wederwaardigheden van  
het opknappen van een historisch pand laat zien. Het eindeloos scrollen naar inspiratie heeft de 
interieursector ingrijpend veranderd, en stelt mensen in de gelegenheid hun eigen ervaringen op het 
gebied van inrichting en verbouwing te delen. 

Bedden behoren tot de producten waarin Josie uitermate is geïnteresseerd. Zij zegt hierover:  
“Je wordt bij bedden zelden in de gelegenheid gesteld er een uit te proberen en er een nachtje op  
te slapen, alvorens te besluiten het aan te schaffen. Maar interessant genoeg zag ik laatst op Instagram 
een stel dat in een hotel verbleef en vertelde dat ze zo heerlijk hadden geslapen. Daarom besloten  
ze het beddengoed van het bed te halen om te zien van welk merk de matras was. Ze wezen erop 
dat je bij de aanschaf van een auto een proefrit kunt maken. Bij een bed lig je een minuut of twee 
ongemakkelijk op een matras in een showroom omringd door klanten te doen alsof je slaapt.”  
Charlie knikt en zucht: “Ik ben er eerlijk gezegd bang voor dat nu ons nieuwe bed en matras ons  
zo goed bevallen, we het tegengestelde ervaren wanneer we naar goede hotels gaan, want we kunnen 
onze Vispring niet oppakken en meenemen.” Een idee dat wordt gedeeld door Josie, die hier lachend 
aan toevoegt: “We gingen zo nu en dan naar geriefelijke hotels om ons heerlijk in de watten te laten 
leggen, maar nu hebben we dat gevoel elke dag thuis.”
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Het ultieme Vispring comfort. Meerdere lagen handgemaakte 
pocketveren zorgen voor gewichtloos comfort, de matrasvulling 
bevat natuurlijke materialen. Kasjmier, Tussah-zijde, verfijnd 
paardenhaar, alpacawol en bamboe — alleen materialen van  
de hoogste kwaliteit worden voor de Luxe Collection gebruikt.

Afkomstig uit afgelegen oorden en door onze deskundige 
beddenmakers zorgvuldig bewerkt; elk stukje scheerwol  
en elke vezel is zacht, donzig en vederlicht. Vanaf het moment 
dat Sublime Superb in ons assortiment werd geïntroduceerd, 
was het een bestseller. Met zijn mix van zorgvuldig gese-
lecteerde wol, zijde en mohair voor de matrasvulling is  
deze matras een garantie voor een algeheel gevoel van rust 
en ontspanning.

The Luxe 
Collection
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Vorige pagina’s

Sublime Superb matras
Deel van The Luxe Collection  
met twee lagen pocketveren,  
Britse scheerwol, paardenhaar  
gemengd met echte Shetland  
wol, zijde en mohair, Shetland  
wol en katoen.

Berkeley hoofdbord in de stof 
Engraved Powder 2051.

Sovereign boxspring in de stof  
Engraved Powder 2051,  
gevuld met kokosvezel en  
een mix van Britse scheerwol  
en katoen.

Zie p. 67 voor de volledige collectie:
Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
Signatory
Magnificence
Diamond Majesty
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Ethisch
denken  

met Sheridan 
en Louise
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Lawrence House ligt midden op het lommerrijke platteland  
van Hampshire, op een steenworp afstand van de voormalige 
marktstad Petersfield. Het werd voltooid in 1975; het opvallende 
ontwerp van het interieur kwam voort uit een samenwerking 
tussen de ingenieur Les Haywood (een man die zijn vrije tijd 
besteedde aan het renoveren van Aston Martin-auto’s) en  
de plaatselijke architect Hugh K. Harwood. Sinds 2002 is dit het 
onderkomen van Sheridan en Louise; het jaar waarin zij met  
hun twee kinderen uit Londen vertrokken. Gecreëerd in de tijd 
dat de Californische open woningbouwstijl aanzien verwierf  
in het Verenigd Koninkrijk, zijn veel van de originele kenmerken 
bewaard gebleven, waarvan een de hoofdreden was om  
Vispring te kiezen.
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Ethische referenties speelden  
een grote rol bij de keuze van  

onze matras. Als samenleving is  
het echt noodzakelijk dat we 

het gebruik van petrochemische 
producten terugdringen.

Verhalen van klanten

Achterovergeleund in zijn fauteuil, legt Sheridan uit: “Toen we dit 
huis kochten, was de masterbedroom nog uitgerust met het  
genopte hoofdbord uit de jaren 70; we vonden het schitterend 
en wilden het niet verwijderen. We beseften dat we iets moesten 
vinden wat er goed bij zou passen en begonnen onze zoektocht, 
waarna we uiteindelijk uitkwamen op het uitproberen en  
vervolgens aanschaffen van een Vispring in een winkel in Londen.”

Het stel is niet onbekend met hoogwaardig meubilair. Sheridan  
is het meesterbrein achter SCP, alom bekend als een van de  
vooraanstaande bestemmingen voor hedendaags design. Het in  
het oosten van Londen gevestigde hoofdkantoor en vlaggenschip-
winkel zijn sinds 1985 integraal onderdeel van Shoreditch.  
Met 35 jaar ervaring in de sector van vooruitstrevend meubilair  
en functionele producten wekt het geen verbazing te vernemen dat 
zij beiden beschikken over grondige kennis van de beproevingen 
van produceren. 

Sheridan kwam voor het eerst in contact met Vispring op een  
vakbeurs in Duitsland, waar hij de meubellijn van SCP presenteerde.  
Op een van de stands werd een videofilm afgespeeld, waarin 
het productieproces van een Vispring matras in het atelier in 
Plymouth werd vertoond. Hieraan terugdenkend legt Sheridan uit: 
“Ik was echt onder de indruk dat Vispring uitsluitend natuurlijke 
materialen gebruikte. Dit kwam zo vooruitstrevend over op me, 
want in die tijd bestond er nog geen wijdverbreid bewustzijn over 
de noodzaak het gebruik van schuimrubber en VOS (Vluchtige 
Organische Stoffen) in matrassen en stoffering te vermijden.  
Ik kwam tot de ontdekking dat dit beeldmateriaal veel impact op 
me had en ik kwam tot het besluit over te stappen op natuurlijke 
materialen voor mijn eigen meubellijn. Ethische referenties  
speelden een grote rol bij de keuze van onze matras. Als 
samenleving is het echt noodzakelijk dat we het gebruik van 
petrochemische producten terugdringen.”
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Ook is het belangrijk  
een ambacht in stand te houden 

en eeuwenoude, traditionele 
vaardigheden door te geven aan  

een netwerk van lokale 
ambachtslieden die zich  

anders op iets anders zouden 
hebben gericht.

vaardigheden door te geven aan een netwerk van lokale ambachtslieden 
die zich anders op iets anders zouden hebben gericht. Natuurlijk hebben 
we ook te maken met het onvermijdelijke prijskaartje dat verbonden is aan 
de fabricage van meubilair in het Verenigd Koninkrijk, maar de prijs zou 
niet altijd het belangrijkst moeten zijn, rekening houdend met de lange 
levensduur. Het heeft geen zin dat een Britse onderneming probeert te 
concurreren met de massaproductie van matrassen in Oost-Europa en 
Azië. Veel beter is het om het tegengestelde pad te bewandelen, wat helaas 
wordt weerspiegeld in het prijskaartje, maar dat moet ook in perspectief 
worden geplaatst. Mensen beschouwen keukens, auto’s en zitbanken als 
belangrijke aankopen, maar geloof me, een bedmatras is dat ook.”

Louise knikt instemmend en voegt toe: “Het aspect van duurzaamheid  
is ook van cruciaal belang. Het gaat echter niet alleen om recycling  
en de composteerbaarheid — ook moet rekening worden gehouden met  
de dampen van door de mens gemaakte materialen. De wetenschap dat 
onze matras is vervaardigd zonder gebruikmaking van potentieel scha-
delijke stoffen voor de gezondheid, alsook de aan de constructiemethode 
gestelde eisen en het geëtaleerde vakmanschap, rechtvaardigen zonder 
meer de aanschafprijs. We geloven allebei in de kwaliteit van Britse 
producten en houden ervan hier gemaakte producten te kopen. Het is 
goed te weten waar het product is gemaakt, voor uiteenlopende redenen.” 
Sheridan voegt toe: “Het gaat evenmin alleen om de footprint. Ook is het 
belangrijk een ambacht in stand te houden en eeuwenoude, traditionele 
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Gelukkig verandert het consumentengedrag langzamerhand. Klanten 
getuigen meer dan ooit van informatiehonger en denken meer na over  
de herkomst van grote en kleine aankopen. Als het echter aankomt op  
de nederige bedmatras heeft de sector misschien geleden door toedoen  
van de pers gericht op interieur- en woninginrichting, die van oudsher 
meer aandacht besteedt aan de decoratie van de slaapkamer in tegenstel-
ling tot de mechanische voordelen of baten voor de lifestyle van het  
eigenlijke meubilair. Sheridan sluit zich daarbij aan en verduidelijkt: 
“Mensen besteden meer aandacht aan het upgraden van hun woonomge-
ving dan in het verleden, en onderzoeken hoe zij de onzichtbare levens-
kwaliteiten kunnen verbeteren. Een geschikt bed zonder vervuilende 
materialen is er hier een van. Als we filters in onze woningen installeren 
voor het zuiveren van de lucht, zouden we ook meer aandacht moeten 
besteden aan het bed waar we op slapen. Mensen moeten meer op de 
lange termijn denken. In plaats van te gaan voor een opbrengst op korte 
termijn, geniet het de voorkeur iets meer uit te geven in de wetenschap 
dat zo’n investering uiteindelijk haar geld opbrengt. Bij SCP herstofferen 
we momenteel zitbanken die klanten bij ons hebben aangeschaft in de 
jaren 90. Dit geldt ook voor Vispring, want met een dergelijke erfenis lijdt 
het geen twijfel dat dit merk geen eendagsvlieg is. Dat is de meerwaarde 
van het aanschaffen van een product dat is ontwikkeld met het oog op 
duurzaamheid én comfort.”

Louise komt met een spottende blik in haar ogen tot de conclusie:  
“Nou ja, ik ben blij dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Herinner je  
je dat boetiekhotel in Lissabon een paar jaar geleden? Het bed was zo  
oncomfortabel, dat we genoodzaakt waren een extra vulling te vragen. 
Maar de tweede nacht was niet veel beter. Ik weet zeker dat het erbarme-
lijk slechte bed heeft bijgedragen aan je verzakte wervelschijf een paar 
dagen na thuiskomst!” Het stel schiet in de lach en Sheridan komt tot 
de conclusie: “Inderdaad, maar zolang je niet op een echt goede matras 
slaapt, weet je niet wat je mist.”

Verhalen van klanten
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+44 1752 366 311
@vispringbeds 

Hoofdkantoor  
Verenigd Koninkrijk
Vispring Limited
Ernesettle Lane
Ernesettle Plymouth
PL5 2TT

Scan de code voor 
een uniek kijkje 
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