


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.  

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.

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.



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.  

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.

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.



ONZE SILVERLINE MATRASSEN

LUXURY
De Silverline Luxury bevat nageharde gezoneerde 

Honingraat Pocketveren. De matrassen worden afgedekt 

met Natuurlatex en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

EXCELLENCE
De Silverline Excellence bevat nageharde gezoneerde

 Honingraat Pocketveren. De matrassen worden afgedekt 

met een Latex comfortlaag en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

PREMIER*

De Silverline Premier bevat nageharde gezoneerde 

Honingraat Pocketveren. De matrassen worden afgedekt 

met Comfortschuim en een flexibele drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard, Firm en Extra Firm.

PULLMAN SILVERLINE
SUBLIEM SLAPEN
Een matras dat jaar in jaar uit als nieuw blijft aanvoelen? 

Het kan echt, dat zult u ervaren als u kiest voor één van de Pullman Silverline matrassen.

De Pullman Silverline matrassen zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande 

gezoneerde pocketvering. Deze geeft u een  individuele onder steuning op maat. De 

veren zijn elektrothermisch  nagehard waardoor de veer na vele jaren intensief gebruik 

steeds terugkeert in haar oorspronkelijke vorm. U slaapt jarenlang comfortabel.

 

De nageharde, in honingraat geplaatste, pocketveren vindt u in de Silverline 

Premier, Excellence en Luxury matrassen. Deze kern zorgt voor een stevig 

ligcomfort rond de heupzone en dankzij een soepele schoudercomfortzone voor

een minimale druk op de schouders.

Onze nageharde InSide pocketveren in de Allure, Master en Royal matrassen 

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.

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 Silverline matrassen zijn voorzien van een elastische stretch 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 Silverline matras hygiënisch en fris. Door de genopte afwerking heeft de matras een luxe 

uitstraling, ook draagt het noppen bij aan het ligcomfort. 

*Ook verkrijgbaar als Colour matras.

ROYAL
De Silverline Royal bevat nageharde gezoneerde 

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met 

Natuurlatex en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

MASTER
De Silverline Master bevat nageharde gezoneerde

 InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met een 

Latex comfortlaag en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

ALLURE*

De Silverline Allure bevat nageharde gezoneerde 

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met 

Comfortschuim en een flexibele drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.
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ONZE SILVERLINE COMFORTTOPPERS 

De Pullman Silverline comforttoppers zijn voorzien 

van kwalitatief hoogstaande materialen als  

Comfortschuim en Latex. Deze comforttoppers  

zorgen voor een soepele touch en een optimale  

ventilatie. Hierdoor ervaart u het ideale bedklimaat.  

Zo slaapt u jarenlang comfortabel. 

De Silverline comforttoppers zijn voorzien van een  

elastische stretch bekledingsstof. Ze bevatten een 

vulling van een anti-allergene Comfortfill en dankzij  

de behandeling met Sensity® probiotica blijft uw  

comforttopper hygiënisch en fris. 

Door de genopte afwerking heeft de comforttopper 

een luxe uitstraling. Het noppen draagt bij aan het 

comfort en het behoud van de vorm. De Silverline 

Comforttoppers zijn bovendien allemaal verkrijgbaar 

met een split. Handig als u beide hoofdeinden  

afzonderlijk van elkaar wilt verstellen. 

Gekozen voor één van de Colour matrassen uit de Pullman collectie? 

Kies dan voor het optimale ligcomfort door middel van een Silverline comforttopper.

COMFORTSCHUIM
De Silverline Comfortschuim (circa 8 centimeter dik) heeft een 

kern van Comfortschuim. Daardoor ligt de topper wat steviger 

en krijgt u nog meer ondersteuning.   

LATEX
De Silverline Latex (circa 8 centimeter dik) heeft een 

kern van Latex. Ideaal voor wie houdt van een wat 

zachtere comforttopper.

NATUURLATEX
De Silverline Natuurlatex (circa 8 centimeter dik) heeft een 

kern van Natuurlatex. Voor een zachte eerste touch en 

comfortabele nachtrust. 

POCKET
De Silverline Pocket is circa 12 centimeter dik en is voorzien van 

stretch pocketvering met aan beide zijden een laag comfortabel 

Natuurlatex. Daardoor ervaart u nog meer ondersteuning. 
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