Onverslaanbaar
Een uniek matras voor mensen die vol energie willen opstaan.
Het enige matras waar de stevigheid van elk deel is aangepast op
uw lichaam.
Al het andere is een pijnlijk compromis.

Het verborgen geheim
van perfecte slaap
Herinnert u zich een hotel waar u goed heeft geslapen en vol energie bent opgestaan?
Waarom sliep u toen zo goed – en wellicht sindsdien nooit meer?
Waarom slaapt iemand goed in sommige bedden, terwijl

beetje te hard is in het schoudergebied of te zacht bij de

andere bedden een martelwerktuig lijken te zijn?

rug, wordt u vermoeid wakker doordat u de hele nacht
van positie iets veranderd.

Het geheim ligt niet bij het bed.
Wellicht is dit wat de de pijn u elke ochtend probeert te
Het geheim zit niet in het materiaal, het aantal lagen of

vertellen.

miraculeuze ruimte-technologie.
Het geheim ligt bij de aanpassing van het matras op uw
Het geheim is dat het matras, geheel toevallig, elk deel

lichaam.

van uw lichaam perfect ondersteunde. Het bleek bij
toeval ideaal voor uw lichaamsgewicht,

U kan zich ‘s ochtends alleen goed voelen als elk

lichaamsbouw, slaappositie en slaapgewoonten.

deel van uw lichaam de gehele nacht precies goed
ondersteund werd.

Een matras met een klein verschil, ook al is het gemaakt
van hetzelfde materiaal en is het even hoog, zou nooit

Omdat dit erg moeilijk te realiseren is, zal u hier nooit

hetzelfde comfort kunnen bieden. Als een matras al een

iemand over horen.

U kan zich ‘s ochtends alleen goed voelen wanneer
elk deel van uw lichaam de gehele nacht precies
goed ondersteund werd.
Omdat dit erg moeilijk te realiseren is, zal u hier
nooit iemand over horen.
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Universele matrassen
zijn een sprookje.
Er is niemand in de wereld die hetzelfde is als u. Hoe kan eenzelfde matras dan perfecte
slaap bieden aan mensen met een verschillend lichaamsgewicht, andere lengte, vorm en
slaapgewoontes?
Dit probleem kan door geen enkele techniek, materiaal

Alles heeft invloed op uw lichaamsgewicht en vorm,

of speciale laag worden opgelost.

vandaar de unieke eisen van uw lichaam.

Als u zich echt goed voelt op een matras uit de

Daarom zijn universele matrassen als een klok die slecht

massaproductie, dan is dat volledig toeval.

tikt. Soms zal de tijd op de klok overeenkomen met de
werkelijkheid, meestel echter niet.

Als het om één derde van uw leven gaat, moet u niet
vertrouwen op toeval. Ook al ervaart u in het begin

Het juiste matras moet aangepast zijn op uw lichaam.

geen discomfort, jaren van slapen op deze manier

Zou het niet ideaal zijn om een matras te hebben dat
perfect is aangepast op uw lichaam?
Daarnaast, zou het niet ideaal zijn als u deze instellingen

zal uiteindelijk zijn tol eisen. U zal uiteindelijk pijn,

Zou het niet ideaal zijn om een matras te hebben dat

prikkelende sensaties en vermoeidheid ervaren, wat u

perfect is aangepast op uw lichaam?

zal moeten “oplossen” met koffie.
Daarnaast, zou het niet ideaal zijn als u deze instellingen
Iedereen zal altijd veranderen met de tijd. Bijvoorbeeld

kunt aanpassen op elk moment dat uw lichaam

verandering van lichaamsgewicht, zwangerschap of

verandert?

veroudering.

kunt aanpassen op elk moment dat uw lichaam
verandert?
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Een
onverslaanbare
morgen!
Hoeveel ochtenden zou u graag willen opstaan
vol van kracht, energie en levendigheid? Hoeveel
ochtenden zou u graag wakker worden en er
klaar voor zijn om elk obstakel dat op uw weg
komt te overwinnen?
Zo’n ochtend is zo waardevol als goud. Waarom zouden we deze
echter op onze vingers tellen?

Heeft u een
slechte ochtend?

Als u zich fris en uitgerust voelt, bent u onverslaanbaar.
Elke ochtend zou zo moeten zijn. Stel u voor om wakker te
worden met een fris hoofd; levendig en besloten. Voelt u zich
gepassioneerd, fris en gezond! U bent helemaal in uw vel. Uniek.
Voorbereid. Onverslaanbaar. U voelt zich helemaal uzelf.
U zou dit gevoel elke dag van uw leven moeten hebben.

Onafhankelijk van uw leeftijd, is er geen twijfel mogelijk dat u
ooit pijnlijk wakker bent geworden. Deze ochtenden voelt u zich
stijf, moe en energieloos en heeft u behoefte aan koffie.

Dit is iets wat u elke dag moet ervaren als u ambitieuze doelen
wilt bereiken. Als u voor uzelf grote doelstellingen heeft bepaald
in uw leven, als u weet dat de aankomende dag een zwaar
gevecht gaat worden, is het essentieel dat u wakker wordt met

Ochtendpijn in uw rug, heup, nek of schouders is te vaak het resultaat van teveel of te
weinig ondersteuning voor dat deel van het lichaam.

100% van uw kracht.
Elke ochtend.

Één nacht zal geen problemen veroorzaken, maar jaren van slechte slaap zullen het
lichaamsherstel hinderen. Elke ochtend voelt u zich weer iets vermoeider dan de
vorige, totdat uw lichaam u begint te waarschuwen met pijn. Als u de pijn negeert, kan
het zich ontwikkelen tot ziekte.
Maar het hoeft niet zo ver te komen.

Als u voor uzelf grote doelstellingen heeft
bepaald in uw leven, is het essentieel dat u
wakker wordt met 100% van uw kracht.
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De eerste stap
naar perfecte slaap

VisualComfort doet nauwkeurige
metingen van uw comfort

Als u de tijd wilt instellen, heeft u een klok nodig die de correcte
tijd weergeeft. Dus, om een matras samen te stellen waardoor u
volledig hersteld wakker wordt, hebben we u nodig.
De eerste stap is het meten van wat u als comfortabel ervaart. Iedereen is anders.

Ongeschikt matras (te hard)

Geschikt matras (aangepast op uw lichaam)

Meet uw comfort

Hoe wordt het comfort gemeten?
Nou, alleen liggen op het matras is niet genoeg. Als u al vermoeid
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hardheid nodig is op welke plek van het matras. Met dit apparaat
kunnen we een matras maken dat precies is aangepast op uw lichaam.
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“Sinds dat we slapen op een Leticia matras, krijgen we
veel meer rust in dezelfde slaaptijd.”

bepalen hoe hard individuele delen moeten zijn om uw rust en slaap
perfect te maken.
Na het doen van de metingen is het tijd voor de tweede stap.

Mitja P., turner
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De tweede stap
voor perfecte slaap
Uw lichaam is uniek. Dit is waarom een ideaal matras instellingen
en aanpassingen mogelijk moet maken om het op uw lichaam aan
te passen.
Daarom is stap twee het instellen van het matras. Hier wordt het matras aan de vorm
van uw lichaam, uw grootte, uw gewicht en uw slaapgewoonten aangepast.
Alleen Leticia maakt het mogelijk om op de juiste plaats de hardheid van het matras
aan te passen.
Het geheim van Leticia is een revolutionaire innovatie. De kern bestaat uit een aantal
modules van vijf verschillende hardheden. Deze modules kunnen naar wens worden
samengesteld. Daarom kunnen we de ideale hardheid op elk deel van het matras zeer
precies instellen, afzonderlijk voor uw hoofd, nek, schouders, heupen enzovoort.
Zelfs jaren na aankoop, als uw lichaam is veranderd.
De eerste grove instelling wordt gevolgd door fijnafstelling.
Door de hardheid en materialen van de bovenste laag aan te passen, kan het beste
niveau van comfort worden bereikt. Een matras voorbereid op deze manier is uniek en
speciaal voor u samengesteld.
Dit is waarom u waarschijnlijk nog nooit zo comfortabel heeft geslapen als op een
Leticia matras.

Simpelweg uniek
“Leticia is simpelweg uniek. Het wordt aangepast aan uw lichaam en biedt precies de
goede hoeveelheid comfort en ondersteuning. De kwaliteit van een modulair matras
wordt voornamelijk duidelijk tijdens de zwangerschap, wanneer slaap belangrijker
dan ooit is. Ik beveel het iedereen aan, vooral jonge moeders.”
Daniela B.
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Waarin is Leticia
onverslaanbaar?
Leticia biedt iets wat geen enkel massa-geproduceerd matras
kan: wij kunnen elk deel van het matras precies aanpassen voor
optimaal comfort voor uw lichaam.
Uw lichaam zal het snelst herstellen met Leticia. Het is het geheim van de energie van
actieve mensen die de meest ambitieuze doelen bereiken.

Leticia is een revolutionair matras dat zijn gelijke niet kent. Net als u.
Het is een uniek matras op de markt, en biedt zeer precieze aanpassingen op de
lichaamsvorm, het gewicht en de slaapgewoonten van het individu. Het zal speciaal
voor u worden samengesteld.
Het biedt het snelste nachtelijke lichaamsherstel en de meest comfortabele slaap door
de perfecte aanpassingen op uw lichaam. U zal nooit ergens anders met zoveel energie
’s morgens opstaan.
Het is het enige matras dat een precieze aanpassing van instellingen mogelijk maakt op
elk moment in de toekomst. Vervanging is onnodig, tenzij het matras verouderd.
Elk Leticia matras is voor één persoon samengesteld; geen enkele matras komt uit
massaproductie.
U zal stoppen met zich aan te passen aan het matras, omdat het matras zal worden
aangepast aan u. Het is het enige matras voor actieve mensen met grote doelen die het
nodig hebben om op de piek van hun sterkte op te staan.
Al het andere is een pijnlijk compromis.
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Wie halen het
meeste voordeel
uit Leticia?
Leticia is gemaakt voor actieve en ambitieuze realisten,
die niet zomaar geloven in elk sprookje. Voor alle mensen
die een actief leven hebben en hun eigen toekomst
bepalen.
Wellicht lijkt u ernstig, maar dit is slechts omdat u een doel heeft en weet
waar u naartoe werkt.
U wilt op uw best zijn in de ochtend.
Dat is waarom u volledig hersteld, vol energie en scherp moet zijn. Waarom?
U wilt slagen, u wilt de beste zijn. U wilt iets nieuws creëren. U wilt klaar zijn
voor elke uitdaging van de dag. U laat niks aan het toeval over.
U weet waar u naar op zoek bent. Van vorige matrassen kreeg u grijs haar. U
heeft veel dingen geprobeerd zonder resultaat.

Nacht “problemen”

Dit is waarom u niet in verkooppraatjes gelooft. U gelooft uzelf.

heeft bereikt..

“Elke keer dat ik wat over mijn ervaring met Leticia wilde
schrijven voordat ik naar bed ging, was het moeilijk. Leticia
is echt een goede keuze, begin ik… en ik val al in slaap. De
volgende avond: Leticia, de Esmeralda van mijn slaap… en ik
val alweer in slaap. En nog eens. Wellicht is dit nog de beste
manier om het aan te bevelen?”

Neem tijd voor uzelf.

Eva L.

U vertrouwt uzelf en uw gevoelens. Op het moment dat u dit niet had gedaan,
had u uw vingers gebrand. U bent trots op uzelf, uw kwaliteiten en alles dat u

U houdt van uzelf, u wenst zichzelf het beste, u waardeert uzelf, en u wil voor
uzelf zorgen.
U voelt zich waardig.
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Eerste klas materialen
Er bestaat geen goede slaap zonder goede materialen. Alle Leticia matrassen zijn
een combinatie van verschillende materialen geselecteerd vanwege hun natuurlijke
oorsprong, luchtigheid, betrouwbaarheid en comfort.

Twee typen Leticia
Leticia is er in twee technologische prijsklasses.
Daarom kan iedereen zich comfort veroorloven zoals ze dat nog nooit eerder hebben
ervaren.

De componenten gemaakt van LetiPur en LetiCell materialen zijn gewonnen uit ongeschonden velden soja, organisch
gegroeid in een gecontroleerde omgeving. Bio-soja is een natuurlijke plant die niet is onderworpen aan genetische
modificaties.

MultiModular
Het beste niveau van comfort,
voor de meest veeleisende

Gebruikte materialen

gebruiker, die zijn matras

LetiCell

Een extreem flexibel en luchtig natuurlijk materiaal voor de midden- en bovenlaag van het matras.

Spring

Luchtige tasvormige veren, met uitstekende aanpasbaarheid op elk afzonderlijk punt.

SoftFeel

Zeer luchtig materiaal voor de bovenlaag, zodat het voelt alsof u op de wolken ligt.

LetiPur

Geheugenmateriaal voor uitstekende aanpassing en comfort van de bovenste laag.

op 20 afzonderlijke punten
kan laten aanpassen. Een
technologisch geavanceerd en
uniek matras dat is aangepast
aan zijn eigenaar.

totaal). Een gouden keuze
voor iedereen die praktisch
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TrioComfort

gekauwd kan worden door een peuter.
Het HygCen certificaat wordt gegeven aan
materialen waarvan het bewezen is dat ze
veilig zijn voor medisch gebruik.

Het product bevat LetiCell en LetiPur materialen,
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geproduceerd in de EU van natuurlijke soja en
gecertificeerd met de Öko-Tex standaard 100, klasse 1.
De stof met kasjmir en Aloë Vera wordt gemaakt in de EU
en is gecertificeerd met de Öko-Tex standaard, klasse 1.
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MultiModular
Dit biedt het beste comfort voor de personen die dit het meest nodig hebben. Instelbaar
over de gehele matraslengte (20 zones).
Een technologisch geavanceerd en uniek matras dat is aangepast op de eigenaar.

Een wereldwijde innovatie die in heel Europa
wordt verkocht.

FLEXIBILITEIT

AANRAKING

Als uw lichaam verandert,
verandert uw matras ook. U
kan het makkelijk aanpassen
op elk moment in de toekomst,
om uw veranderende wensen te
vervullen.

Een extreem flexibele kasjmier hoes – de
zachtste stof ter wereld – biedt een betoverend
contact met uw lichaam. Daarnaast biedt de
toevoeging van Aloe Vera frisheid. Omdat het
kan worden gewassen kunt u voor voldoende
hygiëne zorgen.

COMFORT
Iedereen kiest zijn eigen slaapcomfort.
Sommigen kiezen voor stevige
ondersteuning, sommige een
compacte en anderen weer een zeer
comfortabele. De keuze is aan u.

Hoe werkt Leticia MultiModular?
De kern van het matras bevat 20 modules van vijf

Het biedt de uiterst efficiënte optie om het hele

verschillende hardheidsniveau’s die op basis van uw

oppervlak van het matras in te stellen. Door het comfort

lichaam en slaapgewoonten zijn geplaatst. Modules zijn

te meten middels het VisualComfort meetsysteem zijn

gebruikelijk wat zachter bij uw schouders en heupen,

we in staat om een unieke combinatie van 20 zones

en steviger bij uw onderrug. De kern is gemaakt

samen te stellen, specifiek voor uw lichaam, en een

van hoogwaardig LetiCell materiaal, dat de beste

bovenlaag te selecteren voor het beste comfort. Zulke

kwaliteitsstandaarden bereikt en zeer luchtig is.

aanpasbaarheid en flexibiliteit wordt door geen ander
aangeboden in Europa.
KERN

EEN GROTE SELECTIE
AAN FORMATEN

De kern van het matras bestaat uit
20 modules die zijn geplaatst in het
matras op basis van uw lichaam,
slaapgewoonten en gezondheid.

Hoogte: 15, 20, 26, 28, 30, 36 cm
Breedte: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
Lengte: 190, 200, 210, 220 cm
WASBARE HOES

MODULES

LETICELL KERN

BOVENSTE LAAG

RUG ONDERSTEUNING

biedt hygiëne en is
zeer aangenaam bij
aanraking.

maken het instellen
van verschillende
niveau’s van
hardheid mogelijk.

De LetiCell kern
biedt ventilatie
en flexbiliteit.

Kan gekozen
worden uit 5
materialen.

Door het kiezen van
de juiste hardheid
wordt uw rug optimaal
ondersteund.

De bovenste laag biedt de eerste ervaring van
comfort als u gaat liggen.

Een excellente hoes biedt een betoverende
impressie.

U kunt de bovenste laag van het MultiModular matras

De hoes bevat kasjmier, een van de zachtste materialen

vrij kiezen, of met behulp van het VisualComfort

ter wereld. Dit is een hoogwaardig, luxueus materiaal

meetsysteem. De laag kan gemaakt worden van flexibel

dat bovendien is behandeld met Aloë Vera. Het behaalt

LetiCell materiaal, tasvormige veren of flexibel SoftFeel

kwaliteitsgraad 1, het hoogste niveau van de Öko-Tex

of LetiPur materiaal.

standaard 100. De hoes kan gewassen worden op 60 °C
en droogt snel door de eigenschappen van de materialen
waarvan het is gemaakt. De onderkant van de hoes

Een uniek matras op de markt, die zeer accurate aanpassingen op de vorm, het gewicht en de slaapgewoonten van het individu mogelijk maakt.

bevat 3D stof die ventilatie en transport van warmte en
vocht in alle richtingen mogelijk maakt.
LetiCell
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TrioComfort
Het TrioComfort matras biedt de mogelijkheid om het comfort in de meest belangrijke
zones te bepalen – de schouders, onderrug en heupen (7 zones).
Een gouden keuze voor praktische personen die
een weloverwogen keuze maken.

Vergelijk Leticia matras eigenschappen

De SoftTouch hoes maakt uw slaap perfect.
SoftTouch is een aanpasbare hoes die u zich nog beter

TrioComfort is een dik, luchtig en praktisch 7-zone

zal laten voelen op uw matras. Het is gecertificeerd

matras met additionele luchtkanalen die de ventilatie

met de Öko-Tex standaard 100. De hoes kan gewassen

en het drogen van het matras beter maken. Het matras

worden op 60 °C en droogt snel door de eigenschappen

bevat LetiCell materiaal, gemaakt van bio-soja en zeer

van de materialen waarvan het is gemaakt. De onderkant

goede ventilatie. De open cellen zorgen ervoor om goede

van de hoes bevat 3D stof die beluchting en transport

ventilatie en flexibiliteit mogelijk te maken onder alle

van warmte en vocht in alle richtingen mogelijk maakt.

condities.

NIVEAU VAN AANPASSING AAN DE GEBRUIKER
PUNT VAN AANPASSING

Het matras bevat drie grote vervangbare modules. Door

AANTAL COMFORT ZONES

MOGELIJKHEID OM COMFORT TE KIEZEN

MOGELIJKHEID OM COMFORT AAN TE PASSEN

de VisualComfort meting te gebruiken, bepalen we een

De juiste selectie van modules kan ook voor de lichtste

ideale combinatie van micro-modules die zijn aangepast

en jongste mensen ideaal comfort bieden.

HOES

COMFORT
Sommige versies bieden mensen de keuze om
hun eigen slaapcomfort te selecteren. Sommigen
kiezen stevige ondersteuning, sommigen compacte
ondersteuning, anderen weer zeer zachte. De keuze
is aan u.

De meest belangrijke zones:

20
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Stevig

Stevig

Compact, maar flexibel

Compact, maar flexibel

Zeer zacht

Zeer zacht

Visual Comfort meting vereist

Visual Comfort helpt u kiezen

Gehele matras

De meest belangrijke zones: schouders, onder-

Kasjmier luxe

Soft Touch
9/10
Hybride modulaire technologie

Alle componenten

Alle componenten

GESCHIKT VOOR VERSTELBARE BEDBODEMS

Ja

Ja

3D VENTILATIE

Ja

Ja

THUIS DE HOES WASSEN

Ja

Ja

GARANTIE

Ja

Ja

15, 20, 26, 28, 30, 36 cm

15, 20, 26, 28, 30, 36 cm

Breedte: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180,

Breedte: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180,

HOOGTE

AANRAKING

Het gehele matras

10/10

VERNIEUWINGSMOGELIJKHEID

SoftFeel, LetiPur geheugenmateriaal of Latex.

70%

Hoogwaardige hybride modulaire technologie

TECHNOLOGISCHE PERFECTIE

flexibel LetiCell materiaal, tasvormige veren, aanpasbare

100%

rug en heupen.

op uw lichaam, geslacht, gewicht en slaapgewoonten. Bij
sommige versies kunt u voor de bovenste laag kiezen uit

TRIOCOMFORT

schouders, onderrug en heupen.

COMFORT METING VOOR DE AANKOOP

Geschikt voor kinderen.

MULTIMODULAR

GROOTTE

200 cm

200 cm

Lengte: 190, 200, 210, 220 cm

Lengte: 190, 200, 210, 220 cm

Soft Touch is een
aanpasbare hoes die
u zich nog beter laat
voelen op uw matras.
Omdat het gewassen
kan worden kunt u het
hygiënisch houden.

EEN GROTE SELECTIE
AAN FORMATEN
Hoogte: 15, 20, 26, 28, 30, 36 cm
Breedte: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
Lengte: 190, 200, 210, 220 cm
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KERN

FLEXIBILITEIT

De kern van het matras is gemaakt
van 7 vooraf bepaalde comfort zones.
Deze zijn verspreid over het matras en
zorgen voor optimale aanpasbaarheid.

Na een aantal jaren gebruik, kan het
matras worden onderhouden door
drie grote modules in het matras te
vervangen – zo simpel is het.

VERGELIJK LETICIA MATRAS EIGENSCHAPPEN | LETICIA-MODULAR.EU

21

Leticia Exclusive Top –
Luxe accessoire

Aanpasbare Leticia kussens
Een uitzonderlijk kussen met aanpasbare hardheid, dikte en hoek. Een ander deel van
uw slaap dat volledig op u is aangepast. Voor perfecte rust.

Alle Leticia matrassen zijn ook beschikbaar als speciale Exclusive top editie, die indruk
op u zal maken met zijn praktische en moderne look.
De Exclusive Top Edition, een wereldwijde innovatie
verandert de bovenste 6 cm van uw matras in een
ingebouwde hoes. Het zal u een plezier doen met extra
dikte en een verfijnde uitstraling, en elke gebruiker
kan zijn eigen comfort bepalen. Het maakt uw bed nog
persoonlijker en unieker.

Waarom zou u voor Exclusive Top kiezen?
Hier zijn 5 redenen om u te overtuigen.

1

U zal nooit meer de hoes van het matras recht
hoeven te trekken in de ochtend, omdat het vast zit
aan het matras. Het zal op zijn plek blijven zitten
en niet wegglijden. Perfect.

2

Leticia XS

Leticia S

Het basis kussen model is voor

Een kussen model voor iedereen die

iedereen die weinig ondersteuning

weinig ondersteuning nodig heeft. Het

nodig heeft. Het is ideaal voor

is ideaal voor aanpasbare matrassen

aanpasbare matrassen en voor

(b.v. een waterbed) en voor slapen

slapen in een buikligging, waarbij

in een buikligging, waarbij weinig

weinig ondersteuning nodig is.

ondersteuning nodig is.

Leticia M

Leticia L

Leticia XL

Een klassiek kussenmodel dat

Een verhoogd kussenmodel met

Een tweede verhoogd kussenmodel

180 graden kan worden gedraaid,

extra ondersteuning voor de

met extra ondersteuning voor

waardoor hij kan worden gebruikt

nek. Ideaal wanneer u op uw rug

de nek. Deze is aanbevolen voor

Uw bed opmaken zal een genoegen worden. Het is
nog nooit zo makkelijk geweest. Til het een beetje
op, leg er de juiste lakens op en u bent klaar. U
heeft meer tijd om te rusten in bed en uw rug zal u
dankbaar zijn.

3

De SoftTouch hoes kan worden afgenomen en
worden gewassen zodat uw bed ten alle tijden
schoon blijft.

4

voor veel óf weinig ondersteuning.

slaapt en voor mensen met brede

mensen die veel ondersteuning

Elke gebruiker kan kiezen uit verschillende comfort

Het is ideaal voor flexibele

schouders.

nodig hebben en op hun zij slapen.

niveau’s, zelfs als het een tweepersoons bed is.

matrassen (b.v. waterbedden) en
biedt de mogelijkheid om de hoogte

5

aan te passen.

Als de rand van uw matras gestoffeerd is, zal u dit
niet willen verbergen. De Exclusive Top editie biedt
de mogelijkheid om elke ochtend te genieten van
uw geselecteerde kleur.
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LetiPur en LetiCell

Anti-allergeen en wasbaar

Ergonomisch en orthopedisch

Perfecte ventilatie, flexibiliteit
en uitstekend comfort.

De hoes kan gewassen worden op
60 °C en is geschikt voor mensen
die last hebben van allergieën.

Het is geschikt voor alle
lichaamstypen en biedt optimale
ondersteuning voor het hoofd.

LETICIA KUSSENS | LETICIA-MODULAR.EU

23

Doe het voor uzelf
en uw geliefden
Leticia biedt jaren van onbezorgde rust en ochtenden waarin u zich sterk en
onverslaanbaar voelt. Wie verdient dit? U. Samen met uw geliefden.
Onthoud: Comfort metingen komen eerst, daarna wordt

veranderingen in comfort kunnen worden bereikt door

het matras aangepast aan uw lichaam. Dus, kom snel

kleine veranderingen in de Leticia matras-instellingen.

langs. Zonder verplichtingen. U zult zien en voelen welke

Word onverslaanbaar wakker!

Leticia is een gepatenteerde uitvinding, het resultaat van langdurige ervaring,
verzameld sinds 1994 door experts van het bedrijf Maremico bij het bestuderen van
moderne slaapgewoontes.
2017

www.leticia-modular.eu

