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De rijke historie van Pullman
        

EEN VERLANGEN NAAR....

In 1858 voorziet George Mortimer Pullman luxe slaapcoupés in de 
wereldberoemde Pullman treinen van een uniek veersysteem met een 

ongekend comfort. Het werd 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 Pocket- en Honingraat pocketvering. 

De Pullman matrassen worden tegenwoordig 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. De 
Original collectie van Pullman wordt uitgevoerd met de elektrothermisch 

nageharde Triple Pocket InSide pocketveer en de beste natuurlijke 
materialen zoals natuurlatex, paardenhaar, wol en zijde.  

En voor een extra hoog ligcomfort zijn alle matrassen en boxsprings van 
rand tot rand geveerd! 

Al meer dan 80 jaar werken wij bij Pullman aan de beste nachtrust. 
En dit bereiken we door intensieve slaapresearch en een zorgvuldige 

materiaalkeuze die uitgebreid getest wordt in het Pullman Sleeplab in 
Zwitserland. Iedereen die al eens op een Pullman geslapen heeft, verlangt 

aan het einde van een lange dag, terug naar het Pullman matras.

Ik verlang naar mijn 



DESIGN KWALITEIT



Het verschil
        

DAAROM VERLANG IK NAAR 
MIJN PULLMAN

De matrassen en boxspringcombinaties van Pullman Original geven u een hele 
nieuwe slaapbeleving. Waarmee wij hét verschil maken met alle andere bedden?

Ten eerste, alle Pullman Original matrassen worden uitgevoerd met de nageharde 
Triple Pocket InSide pocketvering! Deze veren zorgen voor een perfecte aanpas-

sing aan de vorm van uw lichaam. De buitenste veer vormt zich snel en soepel 
naar uw lichaamscontouren, terwijl de binnenste veren alleen reageren op die 

plaatsen waar uw lichaam meer ondersteuning verdient.

Ten tweede, zowel onze Original matrassen als boxsprings worden van 
rand tot rand geveerd. Dit zorgt voor een subliem ligcomfort over de gehele 

breedte van uw bed.

Ten derde, het design! Met veel zorg en uiterste precisie zijn onze matrassen 
en boxspringcombinaties ontworpen en samengesteld. Door een grote variatie 
te bieden aan poten, stoffen en andere extra’s, stelt u eenvoudig uw droombed 

samen. 

Tenslotte, de kwaliteit van onze bedden. Al onze producten worden in 
Nederland door onze eigen vakmensen geproduceerd en mogen pas na een 

strenge kwaliteitscontrole onze fabriek verlaten. Zo garanderen wij de 
optimale Pullman ervaring.

INNOVATIE



De hoogstaande kwaliteit realiseren wij door onze vakmensen die de kern van ons bedrijf vormen. Al onze vakmensen werken vol passie 
dag in, dag uit aan de perfecte slaap. De kwaliteit van de producten zie én ervaar je!

Slapen zit hem in de kleine details, daarom gebruiken wij bij Pullman Original alleen mooie en natuurlijke materialen van hoge kwaliteit: 
• Veerkrachtig en ademend paardenhaar

• Een prachtige mix van katoen, wol en zijde voor een goede warmte- en vochtregulatie
• Natuurlatex wat zorgt voor een heerlijke soepele touch

 Wij kiezen bewust voor een productie in Nederland. Niet alleen kunnen wij hier onze vakmensen goed opleiden en de Pullman 
kwaliteit beter waarborgen, ook is er minder onnodig transport waardoor de CO2 uitstoot zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Een Pullman Original slaapt zo nog een stukje beter. 

LIEFDE VOOR HET VAK
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Ik verlang naar mijn 



ORIGINAL BOXSPRINGS
        

Vaste boxspring

De vaste boxpring van Pullman Original heeft niet 
alleen een luxueus en robuust uiterlijk. Het massief 
vurenhouten frame en het anti-slip in de spiegel 
zorgen voor een stabiel en hoog ligcomfort. 

Verstelbare boxspring

LET OP! 
Bekleding: Keuze uit gehele Pullman stoffencollectie, echter in combinatie met Original Colour matras alleen leverbaar in de stof Momento.

Boxspring vast en verstelbaar kunnen vanwege de constructie niet naast elkaar geplaatst worden.

De verstelbare boxspring van Pullman Original 
is uitgevoerd met een stalen frame welke een 
geïntegreerde motor heeft met een moderne 
RF bediening. Zo kunt u eenvoudig uw bed 
in de gewenste positie zetten voor een extra 
hoog ligcomfort. 

Alle boxsprings van de Pullman Original collectie worden uitgevoerd met elektrothermisch nageharde pocketveren over de gehele breedte 
van de boxspring. Combineert u deze boxen met één van onze rand tot rand geveerde matrassen, dan garanderen wij een perfect ligcomfort 

over de hele breedte van uw Pullman bed. Ervaar het zelf en geniet van een heerlijke nachtrust. 



Hoofdbord Memphis
        

HET ZIT HEM IN DE DETAILS

Bij het ontwerpen van dit prachtige hoofdbord hebben 
onze designers zich laten inspireren door Scandinavisch 

design. Dit prachtige hoofdbord lijkt bijna te zweven door 
de slanke sierpootjes. Het strakke en luchtige design wordt 

doorgetrokken naar de boxen door de slanke sierpootjes 
terug te laten komen. 

SPECIFICATIES:

MEMPHIS

Totale hoogte
Ca. 112 cm (incl. 12 cm poot)

Breedte
Aan beide zijden 15 cm breder dan de bestelde maat

Dikte
Ca. 10 cm

Bekleding
 Keuze uit gehele Pullman stoffencollectie, echter in 

combinatie met het Original Colour matras alleen leverbaar 
in de stof Momento

MEMPHIS



Hoofdbord Aspen
        

ELEGANT, LUXUEUS EN COMFORTABEL

Dit groteske, volumineuze hoofdbord is een echte 
eye-catcher in de slaapkamer! Niet alleen nodigt de 

comfortabele uitstraling uit om gelijk het bed in te duiken, 
het imposante hoofdbord geeft een elegante en luxueuze 
uitstraling aan uw eigen slaapkamer. Alsof u elke nacht in 

een design-hotel overnacht! 

SPECIFICATIES:

ASPEN

Totale hoogte
Ca. 117 cm

Breedte
Aan beide zijden 30 cm breder dan de bestelde maat

Dikte
Ca. 12 cm

Bekleding
Keuze uit gehele Pullman stoffencollectie, echter in 

combinatie met het Original Colour matras alleen leverbaar 
in de stof Momento.

ASPEN



Hoofdbord Boston
        

VOLUMINEUS EN WELDADIG ZACHT

De derde telg binnen de Pullman Original familie.  
Een hoofdbord om lekker tegenaan te liggen en de drukke 

dag nog even de revue te laten passeren. 

SPECIFICATIES:

BOSTON

Totale hoogte
Ca. 122 cm

Breedte
Aan beide zijden ca. 22 cm breder dan de bestelde maat

Dikte
Ca. 18 cm

Bekleding
Keuze uit gehele Pullman stoffencollectie, echter in 

combinatie met het Original Colour matras alleen leverbaar 
in de stof Momento

BOSTON



BEWEZEN KWALITEIT EN INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN 

TRIPLE POCKET INSIDE

De samenstelling van deze innovatieve 
pocketveer bestaat uit drie separate veren 

die, elk met een eigen sterkte en flexibiliteit, 
in elkaar zijn geplaatst en dynamisch 

samenwerken om de heupen te voorzien van 
een ongekende comfortabele ondersteuning.

100% COMFORT

Zowel onze Original matrassen als boxsprings 
worden van rand tot rand geveerd. Dit zorgt 
voor een subliem ligcomfort over de gehele 

breedte van uw bed. 

NATUURLIJK
LUXE MATERIALEN

Natuurlatex, paardenhaar, katoen, damast, 
wol, zijde en massief vurenhout op een 

ambachtelijke wijze vervaardigd

ORIGINAL MATRASSEN
        



Matras Original Elan
        

PUUR GENOT

Het Natuurlatex geeft het matras een soepele touch 
en aangenaam warm bedklimaat. Dit zorgt voor heerlijk 

ontspannen nachten en een fit ontwaken.

SPECIFICATIES:

Kern
Gezoneerde nageharde Triple Pocket InSide, van 
rand tot rand geveerd en voorzien van een unieke 

schoudercomfortzone

Comfortlaag
Natuurlatex voorzien van een jute drukverdeler

Bekleding
Damast met Sensity® behandeling, doorstikt met een 

mix van wol, zijde en katoen,optioneel als anti-allergisch 
leverbaar

Hoogte 
Ca. 27 cm

Confectionering
Ambachtelijk genopt, met luxe horizontale handgrepen en 

ventilatieroosters in de rijke side stitch border

ELAN



Matras Original Evoke
        

PUUR LUXE

De soepele touch van het Natuurlatex geeft een 
aangenaam ligcomfort. Het Paardenhaar zorgt door het 

ventilerende vermorgen voor een 
optimaal bedklimaat!

SPECIFICATIES:

Kern
Gezoneerde nageharde Triple Pocket InSide, van 
rand tot rand geveerd en voorzien van een unieke 

schoudercomfortzone

Comfortlaag
Natuurlatex voorzien van paardenhaar en een jute 

drukverdeler

Bekleding
Damast met Sensity® behandeling, doorstikt met een mix 

van wol, zijde en katoen,
optioneel als anti-allergisch leverbaar

Hoogte 
Ca. 27 cm

Confectionering
Ambachtelijk genopt, met luxe horizontale handgrepen en 

ventilatieroosters in de rijke side stitch border

EVOKE



Matras Original Elect
        

PUUR COMFORT

De zeer rijke laag Paardenhaar in de Elect geeft het matras 
een buitengewoon goed ventilerend vermogen waardoor 

vocht en warmte snel worden afgevoerd. Dit zorgt voor een 
goed bedklimaat voor heerlijke ontspannen nachten.

SPECIFICATIES:

Kern
Gezoneerde nageharde Triple Pocket InSide, van 
rand tot rand geveerd en voorzien van een unieke 

schoudercomfortzone

Comfortlaag
Gelatexeerd Paardenhaar

Bekleding
Damast met Sensity® behandeling, doorstikt met een 

mix van wol, zijde en katoen,optioneel als anti-allergisch 
leverbaar

Hoogte 
Ca. 27 cm

Confectionering
Ambachtelijk genopt, met luxe horizontale handgrepen en 

ventilatieroosters in de rijke side stitch border

ELECT



Matras Original Colour
        

PUUR GENOT

Ervaar het heerlijke slaapgenot van de combinatie 
Natuurlatex en Paardenhaar in een bijpassende stof van 
uw nieuwe Pullman Original boxspringcombinatie. Kies 

uit één van de vijf kleuren van de stof Momento. Het 
Colour matras dient altijd gecombineerd te worden met 

een comforttopper.

SPECIFICATIES:

Kern
Gezoneerde nageharde Triple Pocket InSide pocketvering, 

van rand tot rand geveerd en voorzien van een unieke 
schoudercomfortzone

Comfortlaag
Natuurlatex voorzien van Paardenhaar en een jute 

drukverdeler

Bekleding
Bekleed met meubelstof Momento

Hoogte 
Ca. 24 cm

Confectionering
De rijke side stitch border voorzien van luxueus paspel

COLOUR



Natuurlatex

De Comforttopper Original Natuurlatex heeft 
een hoogte van ca. 8 cm en de kern bestaat 
geheel uit Natuurlatex voor een zachte touch 
dit alles wordt omhult met een mooie damast 
voorzien van Sensity® behandeling. De doorstikking 
van natuurlijke materialen als wol, zijde en katoen 
zorgen voor een goede warmte en vochtregulatie. 
Doordat de topper genopt is, ervaart u een stevige 
stabiele ligging. De hoes heeft een elegante border 
en bies voor een luxueuze uitstraling. Uiteraard 
is de topper ook in een anti-allergische en split 
variant leverbaar. 

Pocket

De Comforttopper Original Pocket heeft een hoogte
 van ca. 12 cm en de kern bestaat uit een combinatie van 
een Micro Pocketinterieur, afgedekt met Natuurlatex 
voor een extra hoog ligcomfort. dit alles wordt omhult
met een mooie damast voozien van Sensity® 
behandeling. De doorstikking van natuurlijke materialen 
als wol, zijde en katoen zorgen voor een goede warmte- 
en vochtregulatie. Doordat de topper genopt is ervaart
u een stevige stabiele ligging. De hoes heeft een 
elegante border en bies voor een luxueuze uitstraling.
Uiteraard is de topper ook in een anti-allergische en 
split variant leverbaar. 

COMFORTTOPPER ORIGINAL
        







POTEN | STOFFEN

Dat onze bedden een subliem ligcomfort hebben en wij ons elke dag weer sterk maken voor een kwalitatief hoogstaand product hebben wij de 
afgelopen jaren bewezen. Echter vinden wij de individualiteit en creativiteit van de gebruiker van ons product minstens zo belangrijk! Wij geven hierom 
niet alleen de keus uit verschillende materialen welke gebruikt worden voor de beste nachtrust. Uw slaapkamer moet een oase zijn van rust en u een 

comfortabel en huiselijk gevoel geven!  

Door bij het samenstellen van uw ideale boxspringcombinatie niet alleen naar het ligcomfort, maar ook de uitstraling te kijken kunt u de gewenste sfeer 
in uw slaapkamer creëren met een echte Pullman. Personaliseer uw bed door te kiezen uit de grote verscheidenheid in stoffen, poten en hoofdborden 

binnen de Pullman en Pullman Original collectie. 

Let op: voor de Original Colour matrassen geldt een beperkte stoffen collectie. 

Accessoires - Personaliseer uw bed
        



Binnen de Pullman Original stoffencollectie werken we onder andere samen met The Romo Group, een wereldwijde marktleider in hoogwaardige 
kwalitatieve interieurstoffen uit het Verenigd Koninkrijk. Al vijf generaties ontwikkelt The Romo Group interieurstoffen en staat voorop als het 

gaat om nieuwe technieken, ontwerpen en mogelijkheden. De stoffen worden ontworpen door een team van ervaren designers met veel kennis en 
gevoel voor trends en kwaliteit, in eigen ontwerpstudio’s.

Boston in stof KotaAspen in stof Still Life



HET IS EEN BELEVING

We zeggen het vaker, iemand die in een Pullman geslapen heeft, verlangt elke avond weer opnieuw naar zijn Pullman. Door de zorgvuldigheid 
waarmee onze medewerkers elke dag weer opnieuw vol passie aan onze prachtige producten werken, proberen wij al meer dan 80 jaar het 

slaapgenot van iedereen te verbeteren. Dit ziet u niet alleen, dat voelt u al bij de eerste aanraking!

De Pullman Original matrassen worden uitgerust met de innovatieve Triple Pocket InSide vering die speciaal voor Pullman ontwikkeld is en dus 
exclusief in onze matrassen verkrijgbaar is. De buitenste veer vormt zich snel en soepel naar uw lichaamscontouren, terwijl de binnenste veren alleen 

reageren op die plaatsen waar uw lichaam meer ondersteuning verdient. De veren zijn elektrothermisch nagehard voor een extra lange levensduur 
van het matras. Daarnaast is het verenpakket voorzien van een unieke schoudercomfortzone. Doordat de Original matrassen en boxsprings van 
rand tot rand geveerd zijn ervaart u over de gehele breedte van het matras een subliem ligcomfort. Deze verentechnologie combineren wij met 
duurzame en natuurlijke materialen zoals natuurlatex, paardenhaar, wol, zijde en katoen, op ambachtelijke wijze vervaardigd. . Dit alles voor een 

soepele touch en goede ventilatie van uw matras voor het ideale bedklimaat. 

U kunt heerlijk ontspannen in uw bed na een dag vol inspanningen. 

MEER DAN EEN BED
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