PULLMAN,
UW PERFECTE NACHTRUST IN ONZE HANDEN.
GEORGE MORTIMER PULLMAN
In 1858 voorziet George Mortimer Pullman luxe slaapcoupés
van een uniek veersysteem met een ongekend comfort.
Dè nieuwe standaard voor duurzaam comfort in treinen
en luxe hotels. In 1937 werd deze kennis overgedragen op
de Nederlandse vakmensen van Pullman. Op basis van
dezelfde principes ontwikkelde Pullman de unieke InSide
en Honingraat pocketvering.

HANDGEMAAKT COMFORT UIT NEDERLAND
De Pullman matrassen zijn met passie handgemaakt
door vakmensen in onze fabriek in Nederland. Door de
jarenlange ervaring biedt elke Pullman matras u individuele
ondersteuning en comfort op maat. Met elektrothermisch
nageharde veren en de beste luxueuze materialen zoals
natuurlatex, wol en zijde.

BEWEZEN KWALITEIT
Al sinds 1858 is het doel van Pullman u een heerlijke
nachtrust te bezorgen. En dit met succes, onze Pullman
matrassen behoren al jaren tot de best beoordeelde
pocketveermatrassen van Nederland. Dit bereiken we
door intensieve slaapresearch en een zorgvuldige
materiaalkeuze, die uitgebreid getest wordt in het
Pullman Sleeplab in Zwitserland.

PULLMAN GOLDLINE
PURE PERFECTIE
Een matras, perfect afgestemd op uw gewicht, lichaamsbouw en slaaphouding. Dat is wat u
ervaart als u gaat liggen op een Pullman Goldline matras.
Het geheim? Dat zit hem in de ingenieuze pocketvering. De nageharde InSide
Pocketveren passen zich perfect aan de vorm van uw lichaam aan. De buitenste
veer vormt zich snel en soepel naar uw lichaamscontouren, terwijl de binnenste
veer reageert op die plaatsen waar uw lichaam meer ondersteuning verdient.
Zo ontstaat een aangename balans tussen comfort en ondersteuning. Met
daarbij 5 zones in uw matras is een weldadige ervaring tot op de vierkante
centimeter gegarandeerd. En dat jarenlang. Doordat de veren elektrothermisch
nagehard zijn, komen ze steeds terug in hun originele stand.

Alle Goldline matrassen zijn dankzij de handvatten gemakkelijk te keren en
bevatten bovendien ventilatieroosters. De matrassen worden standaard uitgevoerd in een
prachtige damast welke is voorzien van een vulling van wol, zijde en katoen, wat zorgt voor
uitstekende vocht- en warmteregulerende eigenschappen. Daarnaast worden onze Goldine
matrassen voorzien van Sensity®, een probiotica welke op natuurlijke wijze de voedingsbodem
voor allergenen en huisstofmijt onttrekt van het matras. Hierdoor blijft uw bed op natuurlijke
wijze fris én schoon. Omdat alle Goldline matrassen een hoogte van 24 cm hebben
kunt u de matrassen onderling makkelijk combineren.

ONZE GOLDLINE MATRASSEN
Uitgerust wakker worden. Dat begint bij de keuze voor de juiste matras. Of u nu houdt van stevig of weldadig zacht; de unieke vering, sublieme afwerking en luxueuze materialen van Pullman matrassen
bezorgen u een heerlijke nachtrust. Een soepele eerste aanraking, gevolgd door exact de juiste tegendruk.

De Goldline matrassen zijn voorzien van een prachtige damast bekledingsstof. Ze bevatten een vulling van wol, zijde en katoen, wat zorgt voor uitstekende vocht- en warmteregulerende eigenschappen.
Optioneel is een anti-allergene vulling van Comfortfill verkrijgbaar. Dankzij de behandeling met Sensity® blijft uw Goldline matras hygiënisch en fris. Door de genopte afwerking en rijke side-stitch border
heeft de matras een luxe uitstraling, ook draagt het noppen bij aan het ligcomfort.

ALLURE

MASTER

ROYAL

Het instapmodel in de Goldline-serie.

Voor wie net iets meer verwacht.

Dicht bij perfectie.

De Goldline Allure bevat nageharde gezoneerde

De Goldline Master bevat nageharde gezoneerde

De Goldline Royal bevat nageharde gezoneerde

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met een

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met

Comfortschuim en een flexibele drukverdeler.

Latex comfortlaag en een jute drukverdeler.

Natuurlatex en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard, Firm en Je t’aime.

Verkrijgbaar in Standard, Firm en Je t’aime.

Verkrijgbaar in Standard, Firm en Je t’aime.

Ook verkrijgbaar als Colour matras met optioneel
een luxe accentbies.

ONZE GOLDLINE COMFORTTOPPERS
Gekozen voor één van de Colour matrassen uit de Pullman collectie?
Kies dan voor het optimale ligcomfort door middel van een Goldline comforttopper.

De Pullman Goldline comforttoppers zijn voorzien
van kwalitatief hoogstaande materialen als Natuurlatex en Micropockets. Deze comforttoppers zorgen
voor een soepele touch en een optimale ventilatie.
Hierdoor ervaart u het ideale bedklimaat. Zo slaapt
u jarenlang comfortabel.

De Goldline comforttoppers zijn voorzien
van een prachtige damast bekledingsstof.
Ze bevatten een vulling van wol, zijde en katoen, wat
zorgt voor uitstekende vocht- en warmteregulerende
eigenschappen.

Optioneel is een anti-allergene vulling van Comfortfill verkrijgbaar. Dankzij de behandeling met Sensity®
blijft uw comforttopper hygiënisch en fris. Door de
genopte afwerking heeft de comforttopper een luxe
uitstraling. Het noppen draagt bij aan het comfort en
voor het behoud van de vorm. De Goldline Comforttoppers zijn bovendien allemaal verkrijgbaar met een
split. Handing als u beide hoofdeinden afzonderlijk
van elkaar wilt verstellen.

GOLDLINE NATUURLATEX

GOLDLINE POCKET

De Goldline Natuurlatex (circa 9 centimeter dik) heeft een

Onze meest luxueuze comforttopper. De Goldline Pocket is circa

kern van Natuurlatex. Ideaal voor wie houdt van een wat

12 centimeter dik en is voorzien van stretch pocketvering met

zachtere comforttopper.

aan beide zijden een laag comfortabel Natuurlatex. Daardoor
ligt de topper wat steviger en krijgt u nog meer ondersteuning.
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