
BOXSPRINGS EN MATRASSEN





Ik verlang naar mijn

Het vooruitzicht van een weldadige nachtrust. Daar 

kunt u zich op verheugen. Na een inspannende dag op 

het werk of thuis is dit uw moment om te koesteren. De 

behaaglijkheid die Pullman heet. En eersteklas comfort 

dankzij de originele en ongeëvenaarde pocketvering. 

De wereld mag morgen weer beginnen. Maar nu heerst 

alleen ontspanning, rust en beslotenheid. Want zodra u 

uw bed instapt, weet u het. Dit is mijn Pullman.

Pullman
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George Mortimer

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 aan de Nederlandse vakmensen van 

Pullman. Op basis van dezelfde principes ontwikkelde 

Pullman de unieke InSide Pocket- en Honingraat 

pocketvering.

Pullman

6 D E  W E R E L D  V A N  P U L L M A N

Al sinds 1858 is het doel van Pullman u een 

heerlijke nachtrust te bezorgen. Onze unieke kijk 

op slapen heeft succes, want Pullman matrassen 

behoren al jaren tot de best beoordeelde 

pocketveermatrassen van Nederland. 

Dit bereiken we door intensieve slaap research en 

een zorgvuldige materiaalkeuze, die uitgebreid 

getest wordt in het innovatieve Pullman Sleeplab 

in Zwitserland.

Bewezen kwaliteit



Pullman bedden en matrassen worden gemaakt 

in Nederland. In het Twentse Vroomshoop staat 

onze moderne fabriek. De makers van Pullman 

bedden en matrassen zijn trots op hun werk. Met 

hun toewijding geven zij elk product de bijzondere 

aandacht die het verdient om u de perfecte 

nachtrust te laten ervaren. Elke dag opnieuw.

Nederlands vakmanschap

Pullman matrassen zijn met passie handgemaakt 

door echte vakmensen. Door de jarenlange 

ervaring biedt elke Pullman matras individuele 

ondersteuning en comfort op maat. Met 

elektrothermisch nageharde veren en de beste 

luxueuze materialen zoals natuurlatex, wol en 

zijde. Precisie en finesse zorgen voor een sublieme 

afwerking. Wist u dat er zo’n 40 uur handwerk in 

een Pullman product zit?

Handgemaakt comfort



Pullman
boxspring collectie

Een bed moet u een weldadige nachtrust bieden. Maar 

u hecht ook waarde aan een verfijnde afwerking. En een 

uitstraling die naadloos aansluit bij uw persoonlijke stijl 

en smaak op interieurgebied. Maak daarom kennis met 

de Pullman Silverline en Goldline collectie. Deze bestaat 

uit kwalitatief hoogwaardige boxsprings met een 

hoogte van 23 of 26 centimeter. Een ruime keuze aan 

hoofdborden, matrassen, comforttoppers en stoffen 

zorgen ervoor dat u moeiteloos invulling kunt geven 

aan al uw slaapwensen.
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Belleville  

Poten conisch chroom

Stof Velluto 400 Brown

Hoofdbord Belleville

Boxspring Silverline Vast



Charlotte

Poten conisch chroom

Stof Caro 600 Sea Blue

Hoofdbord Charlotte

Boxspring Silverline Vast
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Cleveland

Rechthoekige poten eiken

Stof Pienza 810 Yellow

Hoofdbord Cleveland

Boxspring Silverline Verstelbaar



Detroit  

Rechthoekige poten ebben zwart 

Stof Bastia 100 Clay

Hoofdbord Detroit

Boxspring Silverline Verstelbaar
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Madison

Rechthoekige poten ebben zwart 

Stof Garda 500 Antracite

Hoofdbord Madison

Hocker Terra Nova

Boxspring Silverline Verstelbaar



 
Nashville  

Voetelementen mat zwart

Stof Caro 500 Blue

Hoofdbord Nashville

Boxspring Goldline Vast
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Orlando

Rechthoekige poten eiken 

Stof Roccia 820 Pink

Hoofdbord Orlando

Boxspring Silverline Vast



 
Ottawa  

Voetelementen wengé  

Stof Como 600 Antracite

Hoofdbord Ottawa

Boxspring Silverline Vast
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Seattle

Rechthoekige poten ebben zwart 

Stof Pienza 100 Beige

Hoofdbord Seattle

Boxspring Silverline Vast



Virginia

Poten conisch chroom

Stof Spumante 200 Taupe

Hoofdbord Virginia

Boxspring Silverline Verstelbaar
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Vaste boxsprings

Een vaste Pullman boxspring heeft een duurzaam 

en stabiel houten frame en staat garant voor 

jarenlang slaapcomfort. De boxsprings hebben 

een aangename hoogte (Goldline boxspring 26 cm, 

Silverline boxspring 23 cm) en zijn voorzien van 

een pocketveerinterieur dat verdeeld is in 5 zones. 

Zo krijgt uw lichaam perfecte ondersteuning.

Maar ook als u niet slaapt is de boxspring een 

aanwinst voor uw slaapkamer. Met dank aan de 

ruime collectie stoffen die aansluiten bij iedere 

interieurstijl. Het dubbelnaalds stikwerk zorgt 

voor een rijke uitstraling.

2. Van rand tot rand geveerd
Doordat de boxspring van rand tot rand veert, 

heeft u overal in bed de perfecte ondersteuning. 

Ook aan de zijkanten en in het midden.

3. Duurzaam en stabiel
Een vaste Pullman boxspring heeft een duurzaam 

stabiel massief vurenhouten frame. Dat wordt 

volledig met de hand gemaakt en is uitvoerbaar 

met poten in diverse materialen en vormen.

1. Gemakkelijk schoonmaken
De scharnierende bevestiging van de boxspring 

aan het hoofdbord maakt het mogelijk om beide 

beddelen van elkaar af te draaien. Zo kunt u 

eenvoudig de onderliggende vloer reinigen.

1

2

3



Verstelbare boxsprings

Een verstelbare Pullman boxspring is de 

ultieme vorm van luxe. Met een draadloze 

afstandbediening binnen handbereik weet u 

moeiteloos de perfecte lighouding te vinden. 

De verstelbare boxsprings hebben een 

comfortabele hoogte (Goldline boxspring 26 

cm, Silverline boxspring 23 cm) en veren van 

rand tot rand. Zo heeft u op elke plek in bed 

dezelfde, hoogwaardige ondersteuning.

2. Comfortabele ondersteuning
Verstel eenvoudig de stand van het hoofd- en 

voeteneinde van uw boxspring. De automatische 

knieknik zorgt voor een comfortabele 

ondersteuning van de knieholte.

3. Ongekende stabiliteit
De verstelbare boxspring heeft een stalen 

frame als basis. Dat zorgt voor ongekende 

stabiliteit. Bovendien zorgt de open 

veerstructuur van de boxspring voor optimale 

ventilatie. 

1. Aan u de keus
Het hoofdbord kan in vele bijzondere stoffen 

worden uitgevoerd. Wilt u de boxspring vrijstaand 

plaatsen? Dan stofferen we de achterzijde 

moeiteloos mee.

1

2
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Matrassen en 
Comforttoppers

collectie

Comforttopper Matras Boxspring

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. En voor wie daar graag nóg een 

dimensie aan toevoegt zijn er diverse comforttoppers.
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De kwalitatief hoogstaande gezoneerde InSide 

Pocketvering geeft u een individuele ondersteuning op 

maat. De grotere buitenveer zorgt voor een zachte eerste 

ondersteuning, waarna de kleinere pocketveer binnenin u 

voorziet van een aangename stabiele tegendruk.

Weldadig voor uw lichaam

Pullman maakt gebruik van de beste materialen die 

bijdragen aan een ultieme nachtrust. Denk hierbij 

aan luxueus natuurlatex, wol, zijde en katoen. Dit 

alles draagt bij aan een optimale vochtregulatie en 

warmtehuishouding.

De beste materialen

De tijken van de Silverline en Goldline matrassen 

en comforttoppers zijn behandeld met Sensity® 

technologie: de elastische stretch en klassieke 

damast dragen dankzij de behandeling met de 

probiotica op natuurlijke wijze bij aan een blijvend 

hygiënische en frisse slaapomgeving. 

Gezond slapen met Sensity

Vakmanschap, luxe materialen. 
handgemaakt, topkwaliteit.
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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, pocket-

veren 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 mini-

male 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.



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.

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.

Alle Silverline matrassen zijn dankzij de handvatten gemakkelijk te keren en bevatten bovendien ventilatieroosters. 

*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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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

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. 

ROYAL
Dicht bij perfectie.

De Goldline Royal bevat nageharde gezoneerde 

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met 

Natuurlatex en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

MASTER
Voor wie net iets meer verwacht. 

De Goldline Master bevat nageharde gezoneerde

 InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met een 

Latex comfortlaag en een jute drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

ALLURE*

Het instapmodel in de Goldline-serie. 

De Goldline Allure bevat nageharde gezoneerde 

InSide Pocketveren. De matrassen worden afgedekt met 

Comfortschuim en een flexibele drukverdeler.

Verkrijgbaar in Standard en Firm.

Ook verkrijgbaar als Colour matras. 
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Het geheim achter het 
Pullman Honingraat Pocketinterieur

SUBLIEM SLAPEN

Nageharde, in honingraat geplaatste 

pocketveren zorgen voor een wat steviger 

ligcomfort rond de heupzone en een mini-

male druk op de schouders dankzij de zeer 

soepele schoudercomfortzone.

Silverline Premier
Excellence

Luxury

Silverline boxspring 
circa 23 cm

Luxe stoffen handgrepen 
en ventilatieroosters

Van rand tot rand geveerd

Ambachtelijk genopt



Tijk van elastische stretch

Tijk doorstikt met een 
mix van wol, zijde en katoen

Elektrothermisch 
nageharde Pocketveren

Behandeling van de 
stof met Sensity®

7 zone Honingraat Pocketvering

Gezoneerd Pocketveer 
interieur

Elektrothermisch nageharde 
PocketverenDuurzaam houten frame

IK VERLANG NAAR MIJN

5 jaar garantie op matrassen

100% Nederlands vakmanschap

25 jaar garantie op frame- en 
draadbreuk
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Silverline Allure
Master

Royal
Goldline  Allure

Master
Royal

Goldline boxspring 
circa 26 cm

Ambachtelijk 
genopt

Luxe stoffen handgrepen 
en ventilatieroosters

Van rand tot rand geveerd

Het geheim achter het 
Pullman InSide Pocketinterieur

PURE PERFECTIE

Nageharde InSide Pocketveren zorgen voor 

een perfecte aanpassing aan de vorm van 

uw lichaam. De buitenste veer vormt zich 

snel en soepel naar uw lichaamscontouren, 

terwijl de binnenste veer alleen reageert op 

die plaatsen waar uw lichaam meer  

ondersteuning verdient.



Zeer luxe tijk van 

elastische stretch

(of damast bij Goldline)

Elektrothermisch 
nageharde Pocketveren

Behandeling van de 
stof met Sensity®

Duurzaam houten frame

Gezoneerd Pocketveer 
interieur

Elektrothermisch nageharde 
Pocketveren

Tijk doorstikt met een 
mix van wol, zijde en katoen

Rijke side stitch border

Gezoneerde
InSide 
Pocketvering

IK VERLANG NAAR MIJN

5 jaar garantie op matrassen

100% Nederlands vakmanschap

25 jaar garantie op frame- en 
draadbreuk
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Onze instap comforttopper met een kern van 

Comfortschuim en een afdekking van Comfortfill. 

De topper is afgewerkt met stretch en is voorzien 

van een Sensity® behandeling. 

De hoogte is circa 8 centimeter.

Onze Silverline Natuurlatex is een heerlijke 

comforttopper met een kern van Natuurlatex 

en een afdekking van Comfortfill. De topper is 

afgewerkt met stretch en is voorzien van een 

Sensity® behandeling.  

De hoogte is circa 8 centimeter. 

Silverline Natuurlatex

Silverline Comfortschuim

De Silverline Latex is een comforttopper 

met een kern van latex en een afdekking van 

Comfortfill. De topper is afgewerkt met stretch 

en is voorzien van een Sensity® behandeling.  

De hoogte is circa 8 centimeter.

Silverline Latex

Silverline
comforttoppers

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

Kies dan voor het optimale ligcomfort door middel van een Silverline 

comforttopper. 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 Pocket is circa 12 centimeter dik en 

is voorzien van een microstretch pocketvering 

met aan beide zijden een laag comfortabel 

Natuurlatex. Daardoor ligt de topper wat 

steviger en krijgt u nog meer ondersteuning.  

De topper is afgewerkt met stretch en is 

voorzien van een Sensity® behandeling. 

Silverline Pocket

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.
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De Pullman Goldline Comforttoppers zijn voor-

zien van kwalitatief hoogstaande materialen als 

Natuurlatex en Micropockets. Deze comfort-

toppers 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 warmte- 

regulerende 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 Comfort-

toppers zijn bovendien allemaal verkrijgbaar 

met een split. Handing 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 Goldline Comforttopper.
De Goldline Natuurlatex (circa 9 centimeter dik) 

heeft een kern van Natuurlatex. Ideaal voor wie 

houdt van een wat zachtere comforttopper. 

Goldline Natuurlatex

Onze meest luxueuze comforttopper. De 

Goldline Pocket is circa 12 centimeter dik en 

is voorzien van een microstretch pocketvering 

met aan beide zijden een laag comfortabele 

Natuurlatex. Daardoor ligt de topper wat 

steviger en krijgt u nog meer ondersteuning. 

Goldline Pocket

Goldline
comforttoppers
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accessoires

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 daarom 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 naar 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 collectie.

Pullman
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