Matrassen uit de SCHRAMM-fabriek

Ecologisch en duurzaam

Exclusieve materialen

WAAR HET
ALLEMAAL BEGON.
Gepatenteerd.

Verstelbaarheid

Optimaal slaapklimaat

Tweematrassensysteem

SCHRAMM staat al drie generaties lang voor een alomvattend slaapcomfort dat voortdurend
verder ontwikkeld wordt. Wij zijn vanaf 1923 tot op de dag van vandaag trouw gebleven aan

Driematrassensysteem, gepatenteerd

ons ambacht. SCHRAMM is en blijft één van de steeds zeldzamer wordende familiebedrijven
in Duitsland. En de vierde generatie staat alweer klaar. Dat is ons idee van duurzaam denken
en handelen. Eigen octrooien zoals de schouderondersteuning (1990), de Secondaire Con-

S.C.A., gepatenteerd

tour Aanpassing (S.C.A. (2003)) of het 3-matrassensysteem
van GRAND CRU (2011) illustreren deze ambitie. De verschillende uiterst moderne werkplaatsen en de ruim 180 medewerkers garanderen individueel en op het hoogste niveau
vervaardigde slaapproducten. Bijna 400 speciaalzaken vertegenwoordigen het SCHRAMMprogramma in vrijwel heel Europa, in China, Hongkong, Japan, Rusland en Zuid- Afrika.
Handmade in Germany.
Ondanks al ons streven naar de hoogste kwaliteit en steeds betere oplossingen zullen we
nooit vergeten aan wie wij dit succes te danken hebben en naar wie onze belangstelling vooral uit moet gaan - onze klanten. Ons gehele denken en handelen, onze innovaties en onze
passie zijn daarop gericht - ver weg van de gebruikelijke massaproductie van tegenwoordig.
‘Handmade in Germany’ is een belofte die we elke dag opnieuw moeten waarmaken. Met
behulp van onze jarenlange ervaring, al onze kennis en al onze kracht.

Schouderondersteuning, gepatenteerd

Am Stundenstein 1, 67722 Winnweiler, Fon: +49 (0)6302-9236-0, Mail: info@schramm-werkstaetten.de, www.schrammwerkstaetten.de

Unieke veerkwaliteit

SCHRAMM Werkstätten GmbH

Handmade in Germany

HANDMADE
IN GERMANY

„DE SLAAP IS
VOOR DE MENS
GELIJK AAN HET OPWINDEN
VAN EEN UURWERK.“
A. SCHOPENHAUER

IN GOEDE HANDEN ZIJN.

HET TWEEMATRASSENSYSTEEM
VAN SCHRAMM.

Met de hand stuk voor stuk ingenaaide
pocketveren.
Oventhermisch (hierdoor zeer vormvast) veredelde

Het een kan niet zonder ander.

stalen veren vormen de basis voor een ontspannen

Elk afzonderlijk SCHRAMM-bed is individueel door SCHRAMM met de hand op

slaapcultuur. In de SCHRAMM- pocketveermatras-

maat gemaakt, zodat u vertrouwd kunt slapen. Met geselecteerde natuurlijke ma-

sen GRAND CRU N°1, DIVINA en MYTHOS worden

terialen, zoals zuiver scheerwol van Franse, vrij in de natuur rondlopende schapen.

voor het verwerken uitsluitend oventhermisch ver-

Op die manier leert u een manier

edelde stalen veren gebruikt die resistent zijn tegen

van slapen kennen die u nog jarenlang ontspannen laat dromen. In combinatie met

materiaalmoeheid en overbelasting en bovendien

de hand vervaardigde pocketveermatrassen voegen de verschillende afdeklagen

ontmagnetiseerd zijn iets wat wereldwijd uniek is.

zich perfect aan uw lichaamscontouren. SCHRAMM maakt gebruik van de traditi-

Al naar gelang het gewicht, de gewichtsverdeling en

onele stofveertechniek van het tweematrassensysteem, dat uit een kortverende

de slaapgewoonten voegen de veren binnen in de

ondermatras en een pocketveermatras bestaat. De voortdurende innovaties binnen

matras met verschillende veerkracht. Omdat elke
cilinderveer, of hij nu 6, 9 of 12 slagen heeft, afzonderlijk en met de hand stuk voor stuk in een katoen

Wereldwijd uniek

het algehele productieproces garanderen puur slaapgenot en een fantastisch ligcomfort.

pocket ingenaaid wordt, kan hij onafhankelijk reageren en zich precies aan de contouren en bewegingen
van uw lichaam aanpassen. Individualisme, louter en
alleen voor een optimale slaapcultuur.

De natuur moet voelbaar zijn.
Natuurlijk slapen betekent regeneratie van lichaam,
geest en ziel. Nergens kan een mens zich beter ontspannen en herstellen in een perfect ontworpen bed.
Wat ligt dus meer voor de hand dan veel aandacht te
besteden aan dit bed?
Ervaring, traditie en natuurlijke materialen spelen
hierbij de hoofdrol. Ervaar het unieke slaapklimaat in
een bed van SCHRAMM, de beddenfabriek. Wat ligt

Natuurlijke materialen

er nou meer voor de hand?

Matrassen uit de SCHRAMM-fabriek – handmade in Germany

