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MONTAGE-INSTRUCTIES
Veel van onze verkopers bezorgen en monteren uw nieuwe Vispring bed voor u. Als dit om
de een of andere reden niet is afgesproken en u het bed zelf wil monteren, volg dan zorgvuldig
deze montage-instructies.

NA DE BEZORGING
1.

Verwijder de verpakking van uw nieuwe matras, boxspring en/of hoofdbord.

2.

Vind de zwenkwielen/poten voor de boxspring en de montagesets voor het hoofdbord
en leg deze apart voordat u de verpakking weggooit.

3.

Gooi het verpakkingsmateriaal op een verantwoorde manier weg. Recycle kartonnen of
polyetheen verpakkingen. Breng al het overige verpakkingsmateriaal naar een milieupark.

(Meestal kunt u uw oude matras bij bezorging van uw nieuwe bed inleveren, zodat de verkoper deze
verantwoord kan recyclen. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum.
Zij kunnen u vertellen hoe u uw bed het beste kunt weggooien.)
•

Omdat Vispring matrassen veel natuurlijke materialen bevatten, zijn deze producten erg zwaar.
We raden daarom aan om de matras met minstens twee mensen te tillen.

•

Onze boxsprings en hoofdborden zijn vervaardigd van massief hout en andere natuurlijke
materialen. Hierdoor zijn ze erg zwaar en zijn er minstens twee mensen nodig om deze
te monteren.

LET OP: Mogelijk lijkt uw matras bij bezorging iets kleiner dan de boxspring. Afhankelijk van
de verzendmethode en -duur kunnen matrassen soms een beetje krimpen tijdens het transport
(tot 10 cm), maar we verzekeren u dat uw matras weer zijn normale grootte zal bereiken als u
er een tijdje op heeft geslapen. Regelmatig opmaken en opkloppen zal dit proces bespoedigen.

Pas op voor eventuele uitstekende nietjes die losgekomen zijn van de zak met poten/
zwenkwielen of bij het verwijderen van de banden bij een boxspring met laden.
Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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Houd polyetheen verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby’s en kinderen om
verstikkingsgevaar te vermijden.
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DE POTEN MONTEREN
Het merendeel van onze poten kunt u gewoonweg in de boxspring vastdraaien. L3- en L5-poten
moeten echter met schroeven gemonteerd worden. Schroeven en ringen worden waar nodig
meegeleverd bij de poten.
1.

Zet de boxspring(s) tegen de muur.

2.

Bevestig de zwenkwielen/poten.

3.

Gebruikt u het metalen bevestigingsplaatje en zwenkwielen om de boxsprings aan elkaar te
bevestigen? Ga dan naar pagina 13.

4.

Zet de boxspring(s) weer op de grond.

Bevestig de poten aan de boxspring voordat u aan de volgende stap begint. Gebruikt u zwenkwielen
om twee boxsprings aan elkaar te bevestigen? Ga dan naar pagina 13.

BEVESTIGEN VAN L5-POTEN
BOXSPRINGS MET SPLIT VAN NOORD NAAR ZUID ÉÉNDELIGE MATRAS
1.

Plaats de boxsprings naast elkaar en zet ze op het hoofdeinde tegen de muur om de onderkant
vrij te maken.

2.

Vind de twee middenpoten en de bijbehorende schroeven en ringen. Plaats de ringen op de
schroeven en duw de schroeven door de poot in de twee schroefdraden. Zorg er hierbij voor
dat de poot zoveel mogelijk naar buiten staat en bijna gelijk is met de rand van de boxspring.

3.

Draai de schroeven met een schroevendraaier vast. De hoekpoten schroeft u op dezelfde
manier vast, zij het met één ring en schroef per poot. Omdat deze poten kunnen gaan draaien,
moeten ze met twee houtschroeven in de voorgeboorde gaten van het houten frame worden
vastgeschroefd. Let op: U schroeft hierbij in het houten frame van de boxspring, dat op deze
plaats slechts 20 mm dik is. Zorg er daarom voor dat u de schroeven er recht indraait.

Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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BOXSPRINGS MET SPLIT VAN OOST NAAR WEST
Bij deze opstelling zet u de boxsprings op de zijkant in plaats van de voor- of achterkant,
maar volgt u verder de bovenstaande stappen.

BOXSPRINGS MET SPLIT VAN NOORD NAAR ZUID - AAN ELKAAR
GERITSTE MATRASSEN EN ÉÉNDELIGE BOXSPRINGS
Deze opstellingen zijn niet voorzien van middenpoten. U hoeft alleen de vier hoekpoten te
bevestigen zoals hierboven beschreven.
Houd er rekening mee dat deze poot niet geschikt is voor boxsprings waarbij gekozen is voor
verborgen poten.

Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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BEVESTIGEN VAN L3-POTEN
BOXSPRINGS MET SPLIT VAN NOORD NAAR ZUID ÉÉNDELIGE MATRAS

BOXSPRINGS MET SPLIT VAN NOORD NAAR ZUID - AAN ELKAAR
GERITSTE MATRASSEN EN ÉÉNDELIGE BOXSPRINGS

1.

Plaats de boxsprings naast elkaar en zet ze op het hoofdeinde tegen de muur om de onderkant
vrij te maken.

Deze opstellingen zijn niet voorzien van middenpoten. U hoeft alleen de vier hoekpoten te
bevestigen zoals hierboven beschreven.

2.

Vind de twee middenpoten en de bijbehorende schroeven en ringen. Voorzie twee schroeven
van ringen en duw de schroeven door de poot in de twee schroefdraden. Zorg er hierbij voor
dat de poot zoveel mogelijk naar buiten staat en bijna gelijk is met de rand van de boxspring.

Houd er rekening mee dat deze poot niet geschikt is voor boxsprings waarbij gekozen is voor
verborgen poten.

3.

Draai de schroeven met een schroevendraaier vast. De hoekpoten schroeft u op dezelfde
manier vast, zij het met één ring en schroef per poot. Omdat deze poten kunnen gaan draaien,
moeten ze met twee houtschroeven in de voorgeboorde gaten van het houten frame worden
vastgeschroefd. Let op: U schroeft hierbij in het houten frame van de boxspring, dat op deze
plaats slechts 20 mm dik is. Zorg er daarom voor dat u de schroeven er recht indraait.

BOXSPRINGS MET SPLIT VAN OOST NAAR WEST
Bij deze opstelling zet u de boxspring op de zijkant in plaats van het hoofdeinde, maar volgt u verder
de bovenstaande stappen.

Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
8

Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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DE BOXSPRING MONTEREN
Onze grotere boxsprings bestaan uit twee delen, die met elkaar verbonden zijn. Er zijn drie
manieren om boxsprings aan elkaar te bevestigen, afhankelijk van de afmeting en de gebruikte
poten. Volg de instructies die van toepassing zijn op uw boxspring.
TIP: Als uw boxspring voorzien is van skirts, raden we aan om de beschermingslaag pas hiervan
af te halen wanneer u de boxsprings aan elkaar heeft bevestigd. Zo voorkomt u dat de skirts tijdens
het monteren beschadigd raken.

3.

Duw het plaatje naar beneden zodat deze zich vasthaakt over het pinnetje van de andere
boxspring.

4.

Zet de boxspring(s) weer op de grond.

TWEE BOXSPRINGS MET EEN METALEN HAAKPLAATJE
AAN ELKAAR BEVESTIGEN
1.

Zet de boxsprings naast elkaar en plaats ze tegen de muur.
• Zet boxsprings met een split van noord naar zuid op het hoofdeinde.
• Zet boxsprings met een split van oost naar west op de zijkant.

2.

Plaats de boxsprings zodanig dat het haakje en het pinnetje zich naast elkaar bevinden.

Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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TWEE BOXSPRINGS MET EEN METALEN SCHARNIER
AAN ELKAAR BEVESTIGEN

TWEE BOXSPRINGS MET EEN METALEN BEVESTIGINGSPLAATJE
EN WIELEN AAN ELKAAR BEVESTIGEN

1.

Zet de boxsprings naast elkaar en plaats ze tegen de muur, met het hoofdeinde op de grond.
• Zet boxsprings met een split van noord naar zuid op het hoofdeinde.
• Zet boxsprings met een split van oost naar west op de zijkant.

1.

Zet de boxsprings naast elkaar en plaats ze tegen de muur, met het hoofdeinde op de grond.
• Zet boxsprings met een split van noord naar zuid op het hoofdeinde.
• Zet boxsprings met een split van oost naar west op de zijkant.

2.

Lijn de scharnieren van de boxsprings met elkaar uit en verwijder de pinnen.

2.

Plaats het metalen bevestigingsplaatje op de twee daarvoor bestemde punten.

3.

Plaats de metalen ring op het plaatje.

4.

Schroef het zwenkwiel stevig vast.

5.

Herhaal deze stappen voor het tweede middenwiel.

6.

Zorg ervoor dat alle zwenkwielen aan de boxspring zijn bevestigd.

7.

Zet de boxspring(s) weer op de grond.

3.

Breng de twee helften van het scharnier bij elkaar, zodat er één gat ontstaat waar de pin
doorheen kan. Duw de pin door het gat.

Zet de boxspring(s) weer op de grond.
TIP: Als het niet lukt om de scharnieren bij elkaar te brengen, probeer de boxsprings dan op te
tillen of iets te draaien.
Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
13

HET HOOFDBORD MONTEREN
HOOFDBORDMONTAGE MET SCHROEVEN

2.

Onderaan de achterkant van het hoofdbord bevindt zich een flap met een klittenbandsluiting.
Til deze flap op om bij de gaten voor de schroeven te komen. Om de montage makkelijker te
maken, kunt u de flap met doorzichtige verpakkingstape omhooghouden. U kunt ook andere
tape gebruiken, zolang deze geen lijmresten achterlaat en de stof niet beschadigt. Schuif het
hoofdbord aan de hand van de uitlijnpinnen tegen de boxspring.

3.

Draai de montageschroeven in alle zichtbare gaten. Draai de schroeven nog niet helemaal vast.
Mogelijk moet het hoofdbord iets verschoven worden om alle schroeven te kunnen bevestigen.
Verwijder de uitlijnpinnen en bevestig hier de laatste twee schroeven.

Als u de boxspring(s) bestelt met een hoofdbord dat vastgeschroefd moet worden, vindt u op de
boxspring(s) gaten waarin het hoofdbord bevestigd moet worden. Deze gaten zijn voorzien van
papieren stickers, zodat u ze gemakkelijk herkent.

INHOUD MONTAGESET
2× uitlijnpinnen

4× schroeven

4× ringen

Voor bedden met een breedte tot en met 150 cm wordt één montageset meegeleverd, en voor
grotere maten twee montagesets.
1.

Duw de uitlijnpinnen in de bovenste gaten aan de achterkant van de boxspring.

TIP: Soms moeten de gaten in de stof iets groter gemaakt worden om bij de schroefdraad te komen.
Hiervoor kunt u een scherpe schaar gebruiken.
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4.

Zorg ervoor dat het hoofdbord uitgelijnd is met het midden van de boxspring en dat de hoogte
juist is. Nu kunt u alle schroeven vastdraaien zodat het hoofdbord niet meer kan verschuiven.
Verwijder de tape die de flap omhooghoudt en maak de flap met de klittenbandsluiting weer vast.

HOOFDBORDMONTAGE MET EUROPESE BEUGELS
1.

Kijk of de beugels van de boxspring uitgelijnd zijn met die van het hoofdbord.

2.

Til samen het hoofdbord op zodat de beugels van het hoofdbord in de beugels van de boxspring
kunnen vallen. Duw voorzichtig het hoofdbord naar beneden; gebruik hierbij niet te veel kracht.

3.

Doe een stap naar achter en controleer of het hoofdbord gelijk is met de rand van de boxspring.

TIP: Om de beugels makkelijker uit te lijnen, kunt u de schroeven van de beugels op de boxspring
voorzichtig losdraaien. Vervolgens plaatst u het hoofdbord en verwijdert u het weer. Daarna draait
u de schroeven weer aan, zonder hierbij de beugels te laten bewegen, en plaatst u het hoofdbord.
Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
16

17

HOOFDBORDMONTAGE MET ENGELSE BEUGELS
Engelse beugels zijn bij levering al aan de achterkant van het hoofdbord gemonteerd. Eerst moeten
de schroeven worden verwijderd. Zet vervolgens de beugels op hun plaats en schroef ze vast.
1.

Leg het hoofdbord met de voorkant op de grond. Gebruik hiervoor een stevig en plat oppervlak.

2.

Verwijder de schroeven aan de achterkant van het hoofdbord.

3.

Gebruik deze schroeven om de beugels aan het hoofdbord vast te schroeven. Steek de schroeven
door de gaten van de beugels in de voorgeboorde gaten aan de achterkant van het hoofdbord.

4.

Draai de schroeven in het hoofdbord vast.

5.

Draai de schroeven aan de achterkant van de boxspring los genoeg zodat de beugels van het
hoofdbord tussen de schroefkop en de boxspring door kunnen.

6.

Laat de inkepingen in de beugels van het hoofdbord over de schroeven zakken en stel het hoofdbord
op de juiste hoogte in. Draai zodra u tevreden bent met de hoogte alle schroeven aan. Hiermee
maakt u de beugels aan de boxspring vast.

Onze boxsprings zijn zwaar. We raden daarom aan om ze met twee personen te monteren.
Ga hierbij voorzichtig om met de boxsprings.
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BOXSPRING MET LADEN

DE MATRASONDERLEGGER PLAATSEN

Als u een boxspring met laden heeft besteld, zijn deze laden bij bezorging vastgemaakt met banden.
Om de laden te kunnen gebruiken, moet u de banden verwijderen.

Bij gebruik in combinatie met een lattenbodem verlengt de matrasonderlegger de levensduur
van uw matras door:

Pas op voor eventuele uitstekende nietjes die bij het verwijderen van de banden zijn losgekomen.
Verwijder deze nietjes met een tang en gooi ze voorzichtig weg.

•

te voorkomen dat de latten bij het draaien van de matras de tijk aan de onderkant van de matras
beschadigen;

Aan de onderkant van de laden zit aan beide kanten een greep. Om de laden te verwijderen,
duwt u deze grepen naar buiten.

•

te voorkomen dat de latten kuilen creëren die zichtbare lijnen in het matrasoppervlak kunnen
veroorzaken;

•

te voorkomen dat de latten kleur afgeven op de matras; en

•

de matras te beschermen tegen vocht vanuit de latten.

De matrasonderlegger is eenvoudig aan de lattenbodem te bevestigen. Haal de meegeleverde touwtjes
door de ringen en maak de onderlegger zo vast aan de latten van de bedbodem. Als u de onderlegger
niet vastmaakt, schuiven de matras en onderlegger mogelijk over de latten. Als de matrastijk
door de latten scheurt of beschadigd raakt, vervalt de garantie. Daarom is het belangrijk dat u de
matrasonderlegger goed bevestigt.

Om de lade weer terug te plaatsen, trekt u eerst de ladegeleiders volledig uit. Vervolgens zet
u de lade op de geleiders. Trek de voorkant van de lade iets omhoog (+/- 1 cm) en duw de lade
voorzichtig dicht. Als u de lade volledig dichtduwt, moet u een zachte klik horen. Dit betekent dat
het mechanisme geactiveerd is. Om dit te testen, opent u de lade en duwt u deze met genoeg kracht
dicht om het softclosemechanisme te activeren. Als het softclosesysteem niet werkt, verwijdert u
de lade en herhaalt u de bovenstaande stappen.
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ONDERHOUDSGIDS
PRODUCTGARANTIE
Dankzij de kwaliteit van de materialen en het vakmanschap waarmee alle luxe Vispring matrassen
en bedden zijn gemaakt, kunnen de eigenaren – met de juiste zorg – jarenlang genieten van een
uitstekende nachtrust. Hoelang u uw matras kunt of wilt houden, ligt meestal aan uw persoonlijke
voorkeur en aan hoe goed u voor uw matras heeft gezorgd. De meeste van onze klanten genieten
tientallen jaren van hun Vispring matras. Het is echter belangrijk om het aantal jaren dat u kunt
genieten van uw Vispring matras niet te verwarren met de geldigheidsduur van onze garantie.
De garantie is bedoeld om u te beschermen tegen schade in het onwaarschijnlijke geval van een
materiaal- of fabricagefout.
De garantieperiode is afhankelijk van het product dat u heeft gekocht:

Product

Garantieperiode

Matras- en boxspringsets

30 jaar

Alleen matrassen

30 jaar

Ottoman boxsprings

5 jaar
1 jaar op de gasveren

Hoofdborden

2 jaar

Matrastoppers

5 jaar

Hoofdkussens en dekbedden

2 jaar

Matrasbeschermers en
matrasonderleggers

12 maanden
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REGISTREER UW GARANTIE
Vergeet niet om uw garantie te registreren. Zo informeert u ons namelijk over uw nieuwe matras
en/of boxspring. U kunt uw garantie het beste via onze website registreren:
https://www.vispring.com/nl-eu/register-your-guarantee/
Lukt het niet om uw garantie online te registreren? Neem dan contact op met onze klantenservice.
De contactgegevens staan op pagina 31.

GARANTIE- EN KLACHTENPROCEDURE
Als er zich tijdens de garantieperiode iets voordoet met uw product, neem dan contact op met
de winkel waar u het heeft gekocht. De koopovereenkomst is namelijk gesloten tussen uzelf en
de verkoper. Onze verkopers zijn zeer deskundig en kunnen u vertellen wat u het beste kunt doen.
Waar nodig nemen zij namens u contact op met Vispring.
Mogelijk laat Vispring een onafhankelijke inspecteur bij u langskomen, afhankelijk van het product
waar de claim over gaat. Als het rapport van de onafhankelijke inspecteur uitwijst dat de garantieclaim
geldig is, repareert of vervangt Vispring het product.
Gebreken die ontstaan zijn door onredelijk of verkeerd gebruik worden niet gedekt door de garantie.
De garantie vervalt bijvoorbeeld als:
• de matras vuil of onhygiënisch is;
• de matras opgerold of gevouwen is;
• de matras op een ongeschikte bodem is geplaatst;
• de matras verkeerd is gebruikt of als er sprake is van buitensporige slijtage; of
• de matras vlekken bevat omdat er geen matrasbeschermer is gebruikt.
Zie de algemene voorwaarden voor alle informatie over de garantie:
https://www.vispring.com/nl-eu/terms-and-conditions/
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ZORG DRAGEN VOOR UW MATRAS

ZORG DRAGEN VOOR UW BOXSPRING EN HOOFDBORD

•

Aangezien uw nieuwe matras verschillende natuurlijke materialen bevat, kan soms een
‘organische’ geur worden waargenomen bij een nieuw product. Als dit het geval is, open
dan de ramen in uw kamer, zodat de matras kan luchten en de geur weg kan trekken.

•

Om kleuroverdracht te voorkomen moet u in geval van morsen de vlek opdeppen met een
kleurvaste doek of een stuk witte keukenrol. Zet hierbij niet te veel druk, aangezien dit tot
beschadigingen kan leiden.

•

Geef uw matras de kans om te luchten en stop geen plastic tussen de matras en de boxspring
of ledikant. Dit verhoogt het risico op condensvorming en kan uw matras beschadigen.

•

Stof en pluisjes kunnen van uw boxspring en hoofdbord worden verwijderd met een zachte borstel.

•
•

Wij raden u aan om uw lakens dagelijks van de matras af te trekken zodat deze kan luchten
en de natuurlijke vezels kunnen ademen. Ook kan eventueel vocht na het slapen verdampen.

Kleine vlekken of oneffenheden kunnen, afhankelijk van de stof, verwijderd worden met een
vochtige doek en zeepwater. Controleer eerst of dit geen watervlekken achterlaat door dit uit
te proberen op een kleine, lastig zichtbare plek. Zo ja, neem dan contact op met een professioneel
meubelreinigingsbedrijf.

•

Een luxe matras is een investering, en daarom raden we u met klem aan om de matras te bedekken
met een kwalitatieve en wasbare matrasbeschermer.

•

Als de stof van de boxspring en/of het hoofdbord omvangrijk gereinigd moet worden, moet
hiervoor een professioneel meubelreinigingsbedrijf ingeschakeld worden.

Stof en pluisjes kunnen van uw matras worden verwijderd met een zachte borstel. Gebruik
geen stofzuiger omdat deze de vullingen van hun plaats kan verschuiven.

•

Vispring accepteert geen aansprakelijkheid voor beschermende textielbehandelingen van derden.

•

Houd uw bed uit direct zonlicht om kleurvervaging te beperken.

•
•

Vlekken en kringen dienen te worden opgedept met een droge absorberende doek. Maak de
matras niet ‘nat’ schoon omdat dit de bekleding kan beschadigen.

•
•

Maakt u zich geen zorgen als de noppen op uw matras losschieten. Ze houden de luxe vulling
stevig op zijn plaats en kunnen scheuren als er te veel druk op staat. Het goede nieuws is dat
ze gemakkelijk te vervangen zijn en dat dit valt onder Visprings garantie van 30 jaar.

Bij sommige stoffen kan er pilling optreden. Dit is geen productiefout, maar kunt u wel
verminderen door voorzichtig met een zachte borstel in de richting van de bolletjes te borstelen.

•

Controleer regelmatig of alle schroeven en bevestigingsplaten nog stevig vastzitten om te
voorkomen dat de poten en zwenkwielen verzwakken.

Ga liever niet te lang op de rand van uw bed zitten. Er kan te veel druk op de buitenste veren
ontstaan waardoor het stiksel langs de rand kan loslaten.

•

Als u een boxspring met laden heeft aangeschaft, zorg er dan voor dat u de laden niet te zwaar
belast. De laden zijn bedoeld voor lichte spullen, zoals beddengoed of kleding.

•
•
•

•
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Hoe verleidelijk ook, laat kinderen niet op het bed springen aangezien de veren hierdoor
beschadigd raken.
Buig of rol uw matras niet op, dit kan de veren beschadigen (en u maakt dan geen aanspraak
meer op de garantie van 30 jaar). Als u de matras moet verplaatsen, bijv. bij een verhuizing,
zorg er dan voor dat uw matras goed is ingepakt en plat of horizontaal ligt.
We raden u aan om uw matras de eerste drie maanden twee keer per week om te draaien en
daarna één keer per seizoen. Dit is hoofdzakelijk bedoeld om een natuurlijke en gelijkmatige
afvlakking van de vulling te bevorderen, maar verlengt ook de levensduur van de matras.
Meer informatie op pagina 26-29.

Wilt u meer informatie over onze Ottoman boxspring? Raadpleeg dan de bijbehorende folder die bij
de Ottoman is meegeleverd.

ZORG DRAGEN VOOR UW TOPPER
•

Om kleuroverdracht te voorkomen moet u in geval van morsen de vlek opdeppen met een
kleurvaste doek of een stuk witte keukenrol. Zet hierbij niet te veel druk, aangezien dit tot
beschadigingen kan leiden.

•

Stof en pluisjes kunnen van uw matrastopper worden verwijderd met een zachte borstel.
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EEN VISPRING MATRAS GEBRUIKEN OP EEN LEDIKANT
•

Gebruikt u uw matras in combinatie met een ledikant? Zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
latten niet meer dan 7,5 cm is. Dit garandeert een goede ondersteuning van de veren in de matras.

•

We raden aan om een Vispring matrasonderlegger te gebruiken als beschermingslaag tussen
uw matras en de bodem van uw ledikant. De matrasonderlegger verlengt de levensduur van
uw matras wanneer deze op een lattenbodem ligt. Hij voorkomt afdrukken van de latten en
beschermt tegen vocht uit het hout. Meer informatie op pagina 21.

•

Als een Vispring matras op een lattenbodem is geplaatst, moet er een matrasonderlegger
gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de garantie van 30 jaar.

2.

Draai de matras 90° naar links of naar rechts.

3.

Til de matras op de zijkant boven op de boxspring. Laat de matras voorzichtig op de boxspring
terugvallen richting het hoofdeinde.

3.

Draai de matras 90° naar links of naar rechts, afhankelijk van of u van kant moet wisselen
(niet van toepassing op combinatiematrassen).

UW MATRAS OMDRAAIEN
Elke Vispring matras is opgevuld met de fijnste natuurlijke materialen. Daar waar het meeste
lichaamsgewicht op ligt zal daarom ook de vulling meer inzinken. Door uw matras om te draaien
zal de vulling weer gelijkmatig verdeeld worden, wat het herstel en de levensduur ten goede komt.
We raden u aan om uw matras gedurende de eerste drie maanden twee keer per maand om te draaien
en daarna elk seizoen één keer.
Omdat uw matras, afhankelijk van de afmetingen, erg zwaar kan zijn, raden we aan om uw matras
met minstens twee personen om te draaien.
1.
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Schuif driekwart van de lengte van de matras richting het voeteneinde van de boxspring.
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Product

Draaimethode

Matrassen met één
veerspanning

Hierbij moet de draaimethode afgewisseld worden.
Eerste keer: Draai de matras ondersteboven van hoofdeinde
naar voeteneinde.
Tweede keer: Draai de matras 180˚.
Derde keer: Draai de matras ondersteboven van hoofdeinde
naar voeteneinde.
Vierde keer: Draai de matras 180˚.

Combinatiematrassen/
matrassen met verschillende
veerspanningen

Als u op dezelfde kant wilt blijven slapen, kunt u de matras
alleen van hoofdeinde naar voeteneinde omdraaien, en de keer
daarna van voeteneinde naar hoofdeinde.

Aan elkaar geritste matrassen
met één veerspanning

De matras dient te worden losgeritst voorafgaand aan het
draaien en omdraaien.
Draai beide matrassen om en rits deze weer vast. Draai de
matrassen de volgende keer 180˚. Wissel elke keer dat u uw
matras omdraait af tussen deze methoden.
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INZINKEN VAN BEKLEDING
De zeer royale bekleding van Vispring matrassen vult de veren aan en vormt zich naar uw
lichaamscontouren. Natuurlijke bekleding heeft meer tijd nodig om in te zinken dan synthetische
materialen. Het is onmogelijk om te voorspellen hoelang dit precies duurt, aangezien dat afhangt
van de (hoeveelheid) vullingen in de matras. Ook het gewicht en slaappatroon van de gebruiker(s)
zijn hierop van invloed.
Normaal gesproken zal de bekleding in het midden van de matras, waar het meeste van iemands
lichaamsgewicht zich bevindt, sneller ‘inzinken’. Mocht uw matras in het begin ongelijkmatig
afvlakken en er daardoor minder mooi uitzien, raden we aan om uw matras om te draaien volgens
onze richtlijnen (zie pagina 26). Door op de andere kant van de matras te slapen, verdeelt u de druk
en kan de vulling zich gelijkmatiger afvlakken.
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VEELGESTELDE VRAGEN

V HOELANG GAAT EEN VISPRING MATRAS MEE?
A Dankzij de kwaliteit van de materialen en het vakmanschap waarmee alle luxe Vispring matrassen

V HOELANG DUURT HET OM TE WENNEN AAN EEN NIEUWE MATRAS?
A Mogelijk ligt uw Vispring matras iets harder dan het showmodel in de winkel. Omdat andere

klanten op dit showmodel hebben gelegen, is deze matras al begonnen met inzinken. Om de
vulling de kans te geven zich af te vlakken, raden we aan om de matras minimaal 4 à 6 weken
te gebruiken. Soms duurt dit proces wat langer, maar u zult na verloop van tijd merken dat de
vulling zachter begint te worden.

V MIJN NIEUWE MATRAS LIJKT KORTER DAN MIJN BEDBODEM. HOELANG
DUURT HET VOORDAT EEN POCKETVERINGMATRAS HELEMAAL UITZET?
A Omdat onze collecties alleen bestaan uit pocketveringmatrassen, kan het zijn dat uw matras

er bij aankomst iets kleiner uitziet dan uw boxspring. Afhankelijk van de verzendmethode en
-duur kunnen matrassen soms een beetje krimpen tijdens het transport (tot 10 cm), maar we
verzekeren u dat uw matras weer zijn normale grootte zal bereiken als u er een tijdje op heeft
geslapen. Regelmatig opmaken en opkloppen zal dit proces bespoedigen.

V WAAROM RUIKT MIJN NIEUWE VISPRING MATRAS ZO RAAR?
A Aangezien de luxe Vispring matrassen verschillende natuurlijke materialen bevatten, kan soms

en bedden zijn gemaakt, kunnen de eigenaren – met de juiste zorg – jarenlang genieten van een
uitstekende nachtrust. Hoelang u uw matras kunt of wilt houden, ligt meestal aan uw persoonlijke
voorkeur en aan hoe goed u voor uw matras heeft gezorgd. De meeste van onze klanten genieten
tientallen jaren van hun Vispring matras.
Het is echter belangrijk om het aantal jaren dat u kunt genieten van uw Vispring matras
niet te verwarren met de geldigheidsduur van onze garantie. De garantie is bedoeld om u te
beschermen tegen schade in het onwaarschijnlijke geval van een materiaal- of fabricagefout.
Bekijk hier de voorwaarden van de 30 jaargarantie van Vispring:
https://www.vispring.com/nl-eu/terms-and-conditions/

V HOE KOM IK ERACHTER OF MIJN MATRAS GEDEKT IS DOOR DE
30 JAARGARANTIE VAN VISPRING?
A De garantie dekt structurele defecten en fabricagefouten van uw product. Als u tijdens de

garantieperiode klachten heeft over uw matras, neem dan in eerste instantie contact op met
de winkel waar u uw aankoop heeft gedaan en geef precies aan wat u dwarszit.
U vindt al onze retailers op onze website: https://www.vispring.com/nl-eu/find-a-store/

een ‘organische’ geur worden waargenomen bij een nieuw product. Als dit het geval is, open dan
de ramen in uw kamer, zodat de matras kan luchten en de geur weg kan trekken. Trek uw lakens
dagelijks van de matras af zodat deze kan luchten en de natuurlijke vezels kunnen ademen.
Ook kan eventueel vocht na het slapen verdampen.

V HOE VAAK MOET U EEN MATRAS MET POCKETVEREN OMDRAAIEN?

KLANTENSERVICE
Onze klantenservice beantwoordt graag eventuele vragen over uw nieuwe Vispring bed.
Voor vragen betreffende de garantie kunt u in eerste instantie bij uw verkoper terecht.

A Elke Vispring matras is opgevuld met de fijnste natuurlijke materialen. Daar waar het meeste

lichaamsgewicht op ligt zal daarom ook de vulling meer inzinken. Door uw matras om te
draaien zal de vulling weer gelijkmatig verdeeld worden, wat het herstel en de levensduur ten
goede komt. We raden u aan om uw matras gedurende de eerste drie maanden twee keer per
maand om te draaien en daarna elk seizoen één keer.

V IS EEN LICHAAMSAFDRUK NORMAAL OP EEN POCKETVERINGMATRAS?
A Ja, het is normaal dat uw matras naar uw lichaamscontouren gaat staan. Zowel de natuurlijke

afvlakking van de matras als het regelmatig draaien vermindert de lichaamsafdruk na verloop
van tijd.
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Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@vispring.com
Tel.: +44 (0)1752 366311

Azië
E-mail: csasia@vispring.com
Tel.: +44 (0)1752 366311

Europa, Midden-Oosten en Afrika
E-mail: inforeurope@vispring.com
Tel.: +32 2 403 3676

Rest van de wereld
E-mail: info@vispring.com
Tel.: +44 (0)1752 366311

Noord- en Zuid-Amerika
E-mail: cs@vispring.com
Tel.: +1 888 298 5795
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