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De All-in-One Second Generation is de eerste matras ter 

wereld met de interactieve combinatie van uitgebalan-

ceerde Soft Touch® pocketveren, ægisTM PUR HR koud-

schuim en Zone Stretch® tijk. Het eff ect is een unieke 

matras - met 7 horizontale plus 3 verticale comfort-

zones.
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Second Generation

Soft Touch® pocketveren

De eerste indruk is altijd belangrijk: die is in dit geval bijzonder aangenaam want comfortabel zacht. 

Je zakt als een droom, héérlijk weg - tot het punt dat je lichaam ergonomische ondersteuning (tegendruk) nodig 

heeft. Het gevoel van weldadige luxe gaat gepaard met de garantie op een gezonde nachtrust.

In 2006 heeft Polypreen de All-in-One matrassen geïntroduceerd - een groot  succes. In 2009 volgt 

de lancering van de Second Generation. Een synergie van de meest geavanceerde technolo-

gieën, de allerbeste materialen en een diepgaande know-how van gezond slaapcomfort. 
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Deze nieuwe slaapdimensie is te danken aan de ge-

patenteerde Soft Touch® pocketveren. De Soft Touch® 

behoort tot de allernieuwste generatie matrasveren. 

De conische vorm van de spiraal zorgt voor een 2-vou-

dige veerkracht. Aan de smalle uiteindes, is de spiraal 

compacter, dus veert hij soepel en snel. Dat is de eerste 

indruk. Naar het midden toe, wordt de spiraal breder, 

dus veert hij stugger en trager. Dat is de tegendruk. 

De Soft Touch®  biedt dus comfort - support - comfort. 

Dat zijn 3 comfortzones in één enkele veer!

Bovendien worden voor de eerste keer, Soft Touch® 

veren van 14 cm hoog en 10cm laag gecombineerd - rij 

aan rij gegroepeerd. Hoe zwaarder het lichaamsdeel 

(heupen, schouders), des te dieper het in de matras 

wegzakt, des te meer tegendruk nodig is om het 

lichaam evenwichtig te ondersteunen. Daarom staat 

naast iedere rij hoge veren, een rij lage veren: een 

buff erzone voor extra krachtige ondersteuning. (Hoe 

lager de spiraal, des te sterker de weerstand.) Dit 

beproefde hoog-laag patroon is consequent in de 

7 comfortzones van de matras toegepast.

Soft Touch® pocketveren

De eerste indruk is altijd belangrijk: die is in dit geval bijzonder aangenaam want comfortabel zacht. 

Je zakt als een droom, héérlijk weg - tot het punt dat je lichaam ergonomische ondersteuning (tegendruk) nodig 

heeft. Het gevoel van weldadige luxe gaat gepaard met de garantie op een gezonde nachtrust.

In 2006 heeft Polypreen de All-in-One matrassen geïntroduceerd - een groot  succes. In 2009 volgt 

de lancering van de Second Generation. Een synergie van de meest geavanceerde technolo-

gieën, de allerbeste materialen en een diepgaande know-how van gezond slaapcomfort. 

Deze uitgebalanceerde combinatie Soft Touch®  

pocketveren garandeert een comfortabele en 

ergonomisch verantwoorde nachtrust.
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ægisTM

ægisTM zorgt voor een ultra hygiënisch en antiallergisch slaapklimaat.

ægisTM is een hightech procédé dat speciaal ontworpen is om bacteriën, schimmels en huisstofmijt fysisch te 

deactiveren. Hierdoor maken zij geen schijn van kans om in de vezels van een stof of in het schuim binnen te 

dringen. 

ægisTM werkt preventief en permanent. ægisTM zit als een soort ‘harnas’ permanent vastgeklonken en maakt zo 

integraal deel uit van de vezels en het schuim. Hij verdedigd deze tegen ongewenste indringers. Microben wor-

den als een magneet door dit ‘harnas’ aangetrokken, hun celmembraan wordt doorboord (als door een zwaard) 

en zijn zo dus voorgoed vernietigd. 

ægisTM is onschadelijk voor mens en milieu en gegarandeerd duurzaam.

De drie unieke verticale zones van de Soft Touch®  pocketveer bieden een zacht comfort tijdens de eerste 4 cm 

indrukking van de veer. Daarna geeft ze in combinatie met een lagere rij veren, een optimaal support. Dit is in 

tegenstelling tot een standaard pocketveer, waar de tegendruk constant en identiek is.
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en zijn zo dus voorgoed vernietigd. 

ægisTM is onschadelijk voor mens en milieu en gegarandeerd duurzaam.

De drie unieke verticale zones van de Soft Touch®  pocketveer bieden een zacht comfort tijdens de eerste 4 cm 

indrukking van de veer. Daarna geeft ze in combinatie met een lagere rij veren, een optimaal support. Dit is in 

tegenstelling tot een standaard pocketveer, waar de tegendruk constant en identiek is.

De unieke combinatie van ægisTM hoes, watten en koud-

schuim in één matras is door Polypreen ontwikkeld. Dank-

zij ægisTM garandeert deze matras een ultrahygiënisch en 

gezond slaapklimaat - ook voor allergische mensen.

Microben

ægisTM harnas

1
Aantrekking

2
Perforatie

3
Deactivatie

Vezel/schuim
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AegisTM Zone-Stretch® tijk

Zone-Stretch® is de nieuwste generatie matrashoezen: de allereerste, elastische matrastijk die rekening houdt 

met lichaamzones.

Het weefsel is opgedeeld in segmenten waar de stof meer of minder rekbaar is. De stretchzones zijn berekend 

op de lichaamszones. Ter hoogte van de schouders is het weefsel extra elastisch, zodat de tijk voldoende ruimte 

aan de zwaardere lichaamsdelen geeft.

AegisTM PUR HR koudschuim

Zeg nooit zomaar ‘schuim’ tegen ‘koudschuim’. Koudschuim is een kwalitatief superieur product, dat in alle we-

tenschappelijke tests optimaal scoort. Dit is te danken aan de open celstructuur. De veerkracht is dynamisch 

en duurzaam. De eerste indruk is softer, de tegendruk steviger. Daardoor voelt een koudschuimmatras meteen 

comfortabel aan en ligt het ergonomisch verantwoord. Ook op langere termijn behoudt het zijn veerkracht. 

Na 80.000 keer belast te zijn met 70 kilo, bedraagt het hardheidsverlies amper 0,7% (de norm is 10%). Vandaar 

het HR-label: High Resilience betekent hoge veerkracht. Bovendien ademt en ventileert koudschuim optimaal, 

dankzij de luchtige celstructuur.

De stretchstof optimaliseert het effect van de Soft Touch® 

pocketveren. Bovendien is de Zone-Stretch® tijk veredeld 

met ægisTM. Bacteriën, schimmels en huisstofmijt maken 

geen schijn van kans om in de vezels van de tijk binnen te 

dringen.
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het HR-label: High Resilience betekent hoge veerkracht. Bovendien ademt en ventileert koudschuim optimaal, 

dankzij de luchtige celstructuur.

Bovendien is het HR koudschuim van de All-in-one Second 

Generation matras veredeld met ægisTM. Bacteriën, schim-

mels en huisstofmijt maken geen schijn van kans om in  

de cellen van het ægisTM PUR HR koudschuim binnen te 

dringen.
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www.polypreen.com
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