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1. Kuperus Matrassen

LaVie
Stabiel ligcomfort

De LaVie matras is een matras met een zeer stabiel en aangenaam ligcomfort. Evenals bij de  
Liszt matras vormt de combinatie van drie bijzondere materialen de basis van dit ligcomfort:

• 12 cm multi-pocket veer

• 100% Talalay natuurlatex

•  Zeer elastische gebreide satin stretch matrasstof

DE KERN VAN DE MATRAS
De kern van de matras is de multi-pocketveer van 12 cm hoogte. 
Deze hoogte in samenwerking met de hoge veerbezetting geeft het 
stabiele ligcomfort waarbij de contouren van het lichaam optimaal 
gevolgd worden. Er zijn 5 comfortzones waarbij bij de schouder en de 
heup sprake is van een zachtere zone. De hardere zone bij de onderrug 
geeft deze voldoende ondersteuning.

COMFORTLAAG
De multi-pocketveren zijn aan beide zijden afgedekt met  een hoog-
waardige 100% natuurlijke Talalay latex. De latex is voorzien van vele 
honderden luchtkanalen, waardoor een goede ventilatie gewaar-
borgd is. Deze comfortlaag geeft u het luxe gevoel.

MATRASHOES
De matrashoes is gemaakt van een zeer elastische, gebreide luxe satin 
stretch matrasstof en is gevuld met wol. De handgetufte en blind 
 genopte matras voelt  stabiel aan.

NATUUR 
De LaVie matras is ook leverbaar in een natuurlijke uitvoering:  
de   LaVie Natur. De veerbezetting is dan 100% van het ligoppervlak.  
De polyether omranding is vervangen door pocketveren.  
Deze buitenste verenrij is rondom bekleed met een laag van vlas.

LaVie

Hoogte 21 cm

Breedte 80-90-100-120-140-160-180 cm

Lengte 200-210-220 cm

Pocketveren kern 12 cm multi-pocketveer, 5 zones

Comfortklassen 1-2-3

Comfortlagen 100% Talalay natuurlatex

Opbouw PE-omranding, getuft, blind genopt

Extra ook leverbaar met koppelritssluiting

Gebruik keerbaar

Garantie 10 jaar afschrijvend
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Liszt
Zwevend ligcomfort

De handgemaakte Liszt matras van  Kuperus blinkt uit 
in ligcomfort door de combinatie van drie  bijzondere 
 materialen: 

• 18 cm multi-pocketveer 

• 100% Talalay natuurlatex 

•  Zeer elastische gebreide satin stretch matrasstof

DE KERN VAN DE MATRAS
De Liszt matras heeft een unieke kern van 18 cm hoge multi-pocket-
veren. Door de hoge veerbezetting volgt de  matras perfect de contouren 
van uw lichaam. De kern heeft vijf zones. De  zachtere zones bij 
 schouder en heup in combinatie met de iets  stevigere zone bij de 
 onderrug geven het lichaam een  uitstekende  ondersteuning.

COMFORTLAAG
De multi-pocketveren zijn aan beide zijden afgedekt met  een hoog-
waardige 100% natuurlijke Talalay latex. De latex is voorzien van vele 
honderden luchtkanalen, waardoor een goede ventilatie gewaarborgd 
is. Deze comfortlaag geeft u het luxe gevoel.

MATRASHOES
De matrashoes is gemaakt van een zeer elastische, ge brei de luxe satin 
stretch matrasstof en is gevuld met wol. 

NATUUR 
De Liszt matras is ook leverbaar in een natuurlijke uitvoering: de Listz 
Natur. De veerbezetting is dan 100% van het ligoppervlak.  
De polyether omranding is vervangen door pocketveren.  
Deze buitenste verenrij is rondom bekleed met een laag van vlas.  
De handgetufte en blind genopte matras voelt  stabiel aan.

Liszt

Hoogte 26 cm

Breedte 80-90-100-120-140-160-180 cm

Lengte 200-210-220 cm

Pocketveren kern 18 cm multi-pocketveer, 5 zones

Comfortklassen 1-2-3-4

Comfortlagen 100% Talalay natuurlatex

Opbouw PE-omranding, getuft, blind genopt

Extra ook leverbaar met koppelritssluiting

Gebruik keerbaar

Garantie 10 jaar afschrijvend
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Ondersteuning en drukverdeling

•  De twee lagen XS-pocketveren met verschillende onder steuningskarakteristieken, volgen  soepel en 
gelijkmatig de  contouren van het lichaam.

•  Elke laag ondersteunt net iets meer zonder dat dit voor  ongewenste drukpunten zorgt.

•  De onderste laag gezoneerde pocketveren geeft de juiste opwaartse ondersteuning op de  plaatsen 
waar het lichaam dit vraagt.

•  De LLST matrassen hebben maar liefst 1200 onder steuningspunten die zich  individueel  aanpassen 
aan de vorm en de  gewichtsverdeling van het lichaam.

DUURZAAMHEID
Het grote aantal individuele pocketveren en 
 daardoor ondersteuningspunten maken de  matras 
 bijzonder duurzaam.

VENTILATIE EN NATUURLIJKE MATERIALEN
De matras is uitstekend ventilerend en vocht-
regulerend omdat de veren van kant tot kant lopen 
en door het gebruik van natuurlijke materialen zoals 
viscose, wol, katoen, Talalay natuurlatex en kokos.

GRANDEUR
De matrassen hebben een uitstraling van grandeur 
en luxe:
•  Hoogwaardige vulmaterialen in het bovenblad en 

de border
• Handgetuft en blind genopt
• Luxe sidestitched border
• Damast van 100% viscose
• Ingenaaid label van echt leder

LLST

Hoogte 27 cm

Breedte 80-90-100-120-140 cm

Lengte 200-210-220 cm

Pocketveren kern 15 cm pocketveer, 5 zones, 2 lagen XS pocketveer

Comfortklassen 1-2-3

Comfortlagen 100% Talalay natuurlatex met XS-pocketveren

Opbouw 100% veerbezetting, getuft, blind genopt

Extra ook leverbaar met koppelritssluiting

Gebruik niet keerbaar

Garantie 10 jaar afschrijvend

Long Lasting Spring Technology
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2. Kuperus Topmatrassen

Comfortschuim
Deze topper van Kuperus heeft een kern van 6 cm 
dik hoogwaardige comfortschuim.  
De topperhoes van gebreid dubbeldoek is gevuld 
met 550 gram hoogwaardige wol.

Talalay natuurlatex
De natuurlatex topper van Kuperus heeft een kern 
van 6 cm dik 100 % natuurlijke Talalay latex.  
De topperhoes van gebreid dubbeldoek is gevuld 
met 550 gram hoogwaardige wol. 

Topmatras Comfortschuim Natuurlatex

Hoogte 9 cm

Breedte 80-90-100-120-140-160-180-200 cm

Lengte 200-210-220 cm

Gebruik keerbaar

Garantie 5 jaar afschrijvend
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3. Kuperus Boxsprings

Marie Claire
De Marie Claire boxspring is een klassieke vlakke boxspring van zeer degelijke kwaliteit. Op een solide 
vurenhouten frame is een stevig bonell verenpakket bevestigd, opgesloten door een omranding  
van comfortschuim. De toplaag bestaat ook uit comfortschuim. Door een zeer ruime keuze uit een 
uitgebreide collectie meubelstoffen geeft u deze boxspring de kleur en  uitstraling die u wenst.  
Er is een keuze uit diverse boxspring poten die naar wens ook terug geplaatst kunnen worden.
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MARIE CLAIRE ENSEMBLE
De Marie Claire Ensemble boxspring bestaat uit 2 vaste boxsprings die bij u thuis 
bekleed worden met 1 boxspringhoes van meubelstof. De boxspringcombinatie 
heeft hierdoor een rustige optiek. De poten middenvoor, en/of aan de zijkanten 
voor, kunnen desgewenst teruggeplaatst worden, zodat het geheel een zweven-
de uitstraling krijgt.

Marie Claire Marie Claire Ensemble

Uitvoering klassieke 
vaste boxspring

twee vaste boxsprings 
in één hoes

Breedte 80-90-100 cm 160-180-200 cm

Lengte 200-210-220 cm

Leverbaar in vlakke uitvoering
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Marie Tudor
De Marie Tudor is een klassieke verstelbare plint- boxspring. In een stevige vurenhouten omranding 
is een verstelbaar metalen frame bevestigd,  gemaakt van hoogwaardig staal. Dit frame wordt wordt 
aangedreven door een sterke duomotor. Het comfort van de boxspring wordt geleverd door een 
kern van pocketveren, solide opgesloten in een comfortschuim omranding. Het ruggedeelte en het 
boven beengedeelte zijn onafhankelijk verstelbaar. Een automatische knieknik zorgt er voor dat u een 
zeer comfortabele zithouding heeft.

Marie Tudor

Uitvoering Klassieke verstelbare boxspring

Breedte 80-90-100 cm

Lengte 200-210-220 cm

2-motorige verstelbare boxspring
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Ventair Box
•  De Kuperus Ventair boxspring heeft als basis het QS-slaapsysteem

• Een fraai ogende, slanke en zwevende boxspring

•  Door de toepassing van een solide pocketvering  interieur en het gebruik van uitstekend  ventilerende, 
natuurlijke en drukverdelende  materialen, zoals bijvoorbeeld kokos, ventileert deze Ventair box veel 
beter dan een  traditionele boxspring 

•  De Ventair box is een zeer geschikte drager van elk type matras 

•   De boxspring is leverbaar in alle stoffen uit de Kuperus  Silvera collectie (met stretch spiegel) 

De geluidloze verstelbare varianten zijn uitgevoerd met zware stalen 
 scharnieren met een messing buis.
Elektrische verstelbaarheid met draadloze RF afstandsbediening.

SUBTIELE ELEGANTIE
•  Zwevende boxspring; de boxspring wordt gemonteerd op een nauwelijks 

 zichtbaar supportframe
•  Supportframe staat op robuuste stalen poten; keuze uit 2 poten: rond of 

 rechthoekig

SLAAPCOMFORT NAAR IEDERS WENS
In combinatie met de uitgebreide keuze uit de luxueuze  Kuperus matrassen  
is elk gewenst  slaapcomfort mogelijk.

Ventair Box

3 Uitvoeringen 1. vlak

2.  hoofdeinde elektrisch verstelbaar, 
 voeteneinde handverstelbaar

3.  hoofd- en voeteneinde elektrisch  
verstelbaar; automatische knieknik

Breedte 80-90-100 cm

Lengte 200-210-220 cm

ook leverbaar als inleg-boxspring

Leverbaar in vlakke en verstelbare uitvoering
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4. Kuperus Spiraalbodem
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QS-Spiraal
•    Profiel van hoogwaardig staal met een hogere treksterkte

•   Uitsluitend stalen onderdelen

•  Sterk spiraalnet, ingespannen met een kracht van 3000 kg met hoge  dichtheid en dubbele 
staaldraad

• Oerdegelijke stalen scharnieren met een messing buis

•  Geluidloze verstelbare uitvoeringen voorzien van degelijke stalen  scharnieren met messing buis

Elektrische verstelbaarheid met draadloze RF afstands bediening.

ROBUUSTE ELEGANTIE
•  Zwevend bed: de spiraalbodem wordt gemonteerd op een 

 nauwelijks zichtbaar supportframe
•  Rondom afgeronde stalen hoeken
•  Supportframe staat op robuuste stalen poten: keuze uit rond of 

 rechthoekig
•  Handgemaakte, ambachtelijke, industriële uitstraling

SLAAPCOMFORT NAAR IEDERS WENS
In combinatie met de uitgebreide keuze uit de luxueuze  Kuperus 
matrassen is elk gewenst  slaapcomfort mogelijk.

Ventair

3 Uitvoeringen 1. vlak

2.  hoofdeinde elektrisch verstelbaar, 
 voeteneinde handverstelbaar

3.  hoofd- en voeteneinde elektrisch  
verstelbaar; automatische knieknik

Breedte 80-90-100 cm

Lengte 200-210-220 cm

ook leverbaar als inleg-spiraal

Leverbaar in vlakke en verstelbare uitvoering
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5. Hoofdborden

Hoofdbord Silvia
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Hoofdbord Ensemble

Hoofdbord Meghan Hoofdbord Silvia

Hoofdbord Kate

Hoofdbord Quint

Hoofdbord Passe

Hoofdbord Beatrix

Hoofdbord Sting
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6. Accessoires

POTEN

HOCKERS

BEDBANKEN

Bedbank met deksel (opbergruimte)

Althea hoekpoot metaal, 
9 cm hoog

 * Leverbaar in blank, noten, kersen, aluminium, zwart, wit. Poten zijn 10 cm hoog. 

Ovaal*

Trapezium*Dubbelrol in zwart 
of ivoor

Houten blokpoot 9x9 cm*

Capita vaasmodel* Blokmodel 6x6 cm*Ronde poot ø 6 cm*

45x45x53 cm

80/90/100/120x45x50 cm 
140x45x50 cm
160/180x45x50 cm
200x45x50 cm
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