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HET 
RÖWA-
PRINCIPE

Speciaal voor u
Ieder mens is uniek. Even verschillend zijn ook de eisen die 
gesteld worden aan ergonomisch perfect liggen. Om die 
reden komt de individuele aanpassing van de afzonderlijke 
bedonderdelen bij Röwa op de eerste plaats: bed, matras, 
lattenbodem en kussen. Stelt u bijzondere eisen aan uw 
slaapplek? Ook op maat gemaakte producten zijn geen  
probleem voor ons! Deze hoge mate van individualisatie  
biedt optimale ergonomie en een unieke ligervaring.

Goed voor het milieu
Röwa voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid en het 
welzijn van de mensen en let bij alle producten op maximale 
milieuvriendelijkheid. De filosofie van Röwa luidt: »producten 
creëren betekent blijvende waarden creëren«.

Met de hand gemaakt in Mössingen
De complete productontwikkeling, vervaardiging en montage 
van onze producten vindt plaats in onze fabriek in Mössingen.
Aan de voet van de Schwäbische Alb produceren wij de hoogste 
kwaliteit: een voorbeeldige constructie, de beste materialen, 
technische en ambachtelijke perfectie. Deze hoge kwaliteitseisen 
hebben Röwa tot een van de marktleiders gemaakt op het 
gebied van handmatig en elektrisch verstelbare lattenbodems.

De beste materialen
Röwa is gecertificeerde kwaliteit. Wij werken intensief samen  
met wetenschappers en specialisten op het gebied van ergo-
nomie, wervelkolomonderzoek en controle op schadelijke 
stoffen. De resultaten van deze samenwerking worden continu  
in onze ontwikkeling en onze eigen bedrijfsnormen verwerkt.
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UW LICHAAM IS 
ONZE MAATSTAF

Natuurlijk liggen -  
ontspannen wakker worden
De lichaamsafmetingen van een mens zijn net zo persoonlijk als zijn vingerafdruk. Daarom biedt het 
Ecco 2-bedsysteem niet één bed voor iedereen, maar voor iedereen een individueel aangepast bed. 
Nauwkeurig afgestemd op de lichaamslengte, het gewicht, de lichaamsbouw en de slaapgewoontes, 
zodat de wervelkolom zowel in zij- als in rugligging in haar natuurlijke stand wordt ondersteund. Zo ligt  
u ergonomisch goed en dat zorgt voor een ontspannen slaap.



Schouder Lordose Bekken Knie
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Lengte, gewicht, lichaamsbouw, slaapgewoontes: ieder mens is anders. 
Daarom hebben we het bedsysteem Ecco 2 ontwikkeld. Het bestaat uit 
drie componenten: het matras, de lattenbodem en een ergonomisch 
vormgegeven neksteunkussen. Deze harmonieuze samenwerking vormt de 
basis voor een ontspannen en gezonde slaap. Deze componenten worden 
dan ook individueel aangemeten en op maat gemaakt. Daarom is het 
opnemen van de maten voorafgaand aan de aankoop van centraal belang.

ECCO 2
Drie componenten – één bedsysteem op maat
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BED- 
SYSTEEM

In 4 stappen naar  
uw persoonlijke

Alle onderdelen van het Ecco 2-bedsysteem zijn op elkaar 
afgestemd: de gemeten lichaamsafmetingen worden 
overgebracht naar de lattenbodem. De matras brengt 
deze instelling over door zijn bijzondere geometrie en 
beweeglijkheid. Samen met het in de hoogte aanpasbare 
neksteunkussen ontstaat een bedsysteem, dat helemaal past 
bij u en uw slaapgewoontes - en dat zo flexibel is dat het bij 
veranderingen gewoon opnieuw kan worden ingesteld.

1. Lichaamscontour opmeten
Met het meetstation bij uw Ecco 2-speciaalzaak worden uw 
lichaamsafmetingen nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis van 
de verkregen gegevens worden alle componenten van het Ecco 
2-bedsysteem individueel afgestemd op uw lichaamscontouren, 
gewicht en uw favoriete lighouding.

2. Lattenbodem instellen
Uw wervelkolomprofiel wordt ondersteund door de 
lattenbodem. De latten kunnen daarvoor zowel in de schouder- 
en de bekkenzone als in de lordose- en de kniezone naar 
verschillende niveaus worden verlaagd of verhoogd en 
horizontaal ingesteld. Tevens kan ook de stevigheid. 

3. Matras kiezen
In principe is elke matras te combineren met het Ecco 
2-bedsysteem. De Ecco 2 Sensitive-matrassen reageren echter 
bijzonder flexibel op de instellingen van het systeem. De 
matrassen zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden in een 
comfortschuimuitvoering of met een matraskern van tonvormige 
pocketveren.

4. Neksteunkussen aanpassen
Het Röwa-neksteunkussen zorgt voor een ontspannen ligging 
van de wervelkolom. Het is ergonomisch gevormd, heel soepel 
en kan met vier hoogtes individueel worden aangepast - 
afhankelijk van de slaappositie en de lichaamslengte. Ook de 
hoes is dankzij de meervoudige ritssluiting gemakkelijk aan te 
passen. 

1

3

4
Echt goed liggen  
is een kwestie  
van instellen.

2
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Nauwkeurig gemeten en 
individueel op maat gemaakt.  
De lengte, het gewicht en  
de lichaamscontouren  
worden door de dealer 
nauwkeurig in kaart  
gebracht.



12 13

Hoe uit uw persoonlijke afmetingen  
uw ideale bed ontstaat

Onze Ecco 2-dealers bieden een absoluut unieke service: 
ze beschikken over een door Röwa ontwikkeld meetstation 
waarmee uw lichaamsmaten nauwkeurig worden opgemeten. 
De zo verkregen gegevens worden overgebracht naar 
ons zogenaamde simulatiebed - het instelstation. Terwijl 
u op dit bed ligt, worden de latten van de lattenbodem 
elektrisch nauwkeurig afgesteld en het lattenbodemprofiel 
aan uw lichaamscontouren aangepast. De afmetingen 
worden opgeslagen. Zo is direct merkbaar wat verschillende 
instellingen van de lattenbodem in combinatie met de juiste 
matras kunnen doen voor uw ligcomfort.
 
Het doel is om de wervelkolom zowel in zij- als in rugligging 
in een ontspannen, natuurlijke stand te ondersteunen. In 
zijligging moet de wervelkolom bij voorkeur een rechte lijn 
zijn, ongeacht de lichaamsvorm van de slapende persoon.

Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij uw keuze 
voor het meest geschikte bedsysteem, adviseren de Röwa-
specialisten u met ervaring en vakkennis. Het advies gaat 
daarbij veel verder dan een eenvoudig verkooppraatje. 

MAATWERK

Een kwestie van instellen
Afhankelijk van de kromming van de lumbale 
wervelkolom worden de hoogte en de stevigheid 
van de latten ingesteld. 

De horizontale instelling van de latten zorgt 
voor een zeer individuele aanpassing aan de 
lichaamscontouren.

Bijzonderheid
In hoogte verstelbaar
De latten onder de schouder- en bekkenzone 
kunnen op meerdere niveaus worden verlaagd.

De latten onder de lordose- en kniezone kunnen 
op meerdere niveaus worden verhoogd.

Goed slapen is een 
kwestie van instellen



Alle ligposities 
zijn eenvoudig te 

wijzigen met de 
afstandsbediening.

Vier favoriete standen 
kunnen in het geheugen 

worden opgeslagen.

Veerlatten van 
minimaal  
7-laags 
gelamineerd 
beukenhout.

Steunen voor latten 
van een zeer elastisch 
rubbermengsel met 
een lange levensduur.

Knieverhoging 
handmatig 
of elektrisch, 
afhankelijk van 
het model.

Individueel 
instelbare 
stevigheid van 
de latten in de 
lordose- en 
bekkenzone 
voor meer 
ligcomfort.

Geïntegreerde 
bekkenverlaging 
voor individuele 
aanpassingen in 
de bekkenzone.

Lordose-instelling 
voor meer steun en 
een juiste stand van de 
wervelkolom.

Ombouw van massief 
beukenhout: veredeld 
met natuurlijke 
lijnolievernis.

Schoudercomfortzone voor 
een ergonomisch juiste 
schouderondersteuning.

ECCO 2 MOT 4 / MOT 3
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Röwa free elec®

Bij alle gemotoriseerde uitvoeringen kan met 
de free elec®- resp. free elec® plus-functie een 
netwerkblokkering worden gerealiseerd. De 
gepatenteerde free elec®-schakeling voorkomt 
elektromagnetische velden bij Röwa-bedsystemen 
met een motorframe. Dit houdt in dat er bij stilstand 
geen elektrische spanning aanwezig is. Elektrische 
storingsvelden door de leidingen en de motor 
worden zo voor 100% geëlimineerd. De free elec® 
plus-technologie maakt dit ook mogelijk voor een 
radio systeem.

ECCO 2- 
LATTENBODEM
De beste lattenbodem voor uw bedsysteem
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ECCO 2 MOT 1 RUG
Rugdeel elektrisch verstelbaar

ECCO 2 MOT 1 BOVENBEEN/KNIE
Bovenbeen- / kniedeel elektrisch verstelbaar

Comfort via een 
druk op de knop
Dankzij de veelvuldige verstelmogelijkheden 
van de Ecco 2-lattenbodem is uw bed een 
het comfortabelste plekje in huis. Tot wel vier 
verstelaandrijvingen leveren dit comfort zodra 
u op de knop van de afstandsbediening 
drukt. Dankzij de gepatenteerde free elec®-
schakeling worden elektromagnetische 
storingsvelden voorkomen.

Röwa-dubbelswinglatten 
zorgen voor een 
optimale positie van 
de matras en een 
nog betere ventilatie. 
Afhankelijk van de 
kromming van de 
lumbale wervelkolom 
wordt de stevigheid 
van de latten ingesteld 
en zelfs de hoogte 
aangepast.

Handmatig verstelbaar
Het ligcomfort kan handmatig worden 
aangepast om te voldoen aan de meest 
verfijnde eisen. De uitvoering van de 
lattenbodem is bepalend voor het 
verstelcomfort. 

ECCO 2 KF / K
Hoofdeinde handmatig verstelbaar (bij KF 
daarnaast verhoging van de lighoogte)

ECCO 2 N
De basislattenbodem; niet verstelbaar

Verstelcomfort tot  
in de puntjes: 

handmatig of met  
tot wel vier motoren.
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ECCO 2 SERVO
Rugdeel, bovenbeendeel en voeteneinde 
traploos synchroon verstelbaar door 
gasdrukveren; hoofdeinde handmatig 
verstelbaar

ECCO 2 KFR
Hoofdeinde en rugdeel handmatig verstelbaar, 
3 niveaus voor het aanpassen van de lighoogte

ECCO 2 MOT 4 / MOT 3
Hoofd-, rug-, boven- en onderbeenzone elektrisch 
verstelbaar (bij Mot 3 is het hoofdeinde handmatig 
verstelbaar)

ECCO 2 MOT 2
Rugdeel en voeteneinde elektrisch verstelbaar (hoofdeinde 
handmatig verstelbaar)

Matrasligging bij 
conventionele latten

Matrasligging bij Röwa-
dubbelswinglatten
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De maat van 
alle dingen 
bent u.
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SENSITIVE 20
MTS biosyn®-kern, vervaardigd met aandelen van plantaardige 
oliën, bijzonder puntelastisch, ventilatiekanalen voor een goed 
bedklimaat, border- of 3D-functie-tijk. 
Dikte van de matraskern ca. 20 cm.

Het Ecco 2- 
matrasassortiment

SENSITIVE 18
MTS biosyn®-kern, vervaardigd met aandelen van plantaardige 
oliën, bijzonder puntelastisch, ventilatiekanalen voor een goed 
bedklimaat, border- of 3D-functie-tijk. 
Dikte van de matraskern ca. 18 cm.

De Ecco 2 Sensitive-matrassen worden gemaakt van MTS 
biosyn®-matrasschuim, dat is samengesteld uit natuurlijke 
grondstoffen. Er zijn verschillende uitvoeringen en 
hardheden beschikbaar.

SENSITIVE T18
MTS biosyn®-buitenkant, vervaardigd met aandelen van 
plantaardige oliën, 7-zone-kern van tonvormige pocketveren, 
ventilatiekanalen voor een goed bedklimaat, border- of 
3D-functie-tijk. Dikte van de matraskern ca. 18 cm.

SENSITIVE T20
MTS biosyn®-buitenkant, vervaardigd met aandelen van 
plantaardige oliën, 7-zone-kern van tonvormige pocketveren, 
ventilatiekanalen voor een goed bedklimaat, border- of 
3D-functie-tijk. 
Dikte van de matraskern ca. 20 cm.

SENSITIVE 16
MTS biosyn®-kern, vervaardigd met aandelen van plantaardige 
oliën, bijzonder puntelastisch, ventilatiekanalen voor een goed 
bedklimaat, border- of 3D-functie-tijk. 
Dikte van de matraskern ca. 16 cm.



Handige 
keergrepen om 
het  dagelijkse 
hanteren van 
de matras te 
vergemakkelijken.De speciale constructie met 

het nieuw ontwikkelde MTS 
biosyn®-comfortschuim 
zorgt voor zeer goed 
aanpassingsvermogen 
aan de instellingen van de 
lattenbodem.

Geïntegreerd 
ventilatiesysteem: 

de matraskern 
en de tijk zijn 

perfect op elkaar 
afgestemd.

De border is duidelijk 
zichtbaar. 
Boven- en onderzijde 
zijn apart afneembaar.

Het Röwa 
MTS biosyn®-
matrasschuim 
biedt zeer hoge 
oppervlakte-
elasticiteit en 
drukverlaging  
biedt daarnaast 
ergonomisch 
optimale 
ondersteuning.

Het oppervlak voelt 
aangenaam zacht 
aan en zorgt tevens 
voor een uitstekende 
lichaamsondersteuning.

Ventilatieband

VOORBEELD  
WASBARE TIJK VAN JERSEY:
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Speciaal voor de individueel instelbare Ecco-2 lattenbodem zijn de bijzonder flexibele 
Ecco-2 Sensitive matrassen ontwikkeld. De matras neemt de individuele instelling van de 
lattenbodem op en brengt deze over op de slapende persoon. De speciale constructie 
met het nieuw ontwikkelde MTS biosyn®-comfortschuim zorgt voor een zeer goed 
aanpassingsvermogen aan de instellingen van de lattenbodem en een voelbaar perfecte 
aanpassing aan de lichaamscontouren.

SENSITIVE
Het Ecco 2-matras

Ervaar het perfecte ligcomfort: een 
samenspel van schuimkwaliteit en  
de kwaliteit van de matrastijk.

KERNHOOGTES 16, 18, 20 cm

LENGTES 190, 200, 210, 220 cm

BREEDTES 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

UITVOERINGEN soft, medium, stevig of extra stevig*

Uw matras op maat

*afhankelijk van het model



Tal van ventilatiekanalen 
en een materiaal-

structuur voor optimale 
ventilatie.

Rondom afgewerkt: het 
matras heeft afgeronde, 
zachte randen.

Het Röwa MTS biosyn®-
matrasschuim biedt 
zeer hoge oppervlakte-
elasticiteit en 
drukverlaging en zorgt 
daarnaast voor ergo-
nomisch optimale
ondersteuning.

Ventilatieband

VOORBEELD  
FUNCTIONELE 3D-TIJK

De matraskern van 
tonvormige pocketveren 
met 7 zones biedt zeer 
goed ligcomfort, omdat de 
stevigheid van de veren per 
zone verschilt.

Het oppervlak voelt 
aangenaam zacht 
aan en zorgt tevens 
voor een uitstekende 
lichaamsondersteuning.
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SENSITIVE T
Het Ecco 2-matras

Een speciale kern van tonvormige pocketveren en de hoge dichtheid van de veren 
zorgen voor een zeer hoge puntelasticiteit die zacht naveert. Door de perfecte 
combinatie met een comfortabele buitenkant van MTS biosyn®-comfortschuim ontstaat 
een matras dat zich nauwkeurig aanpast aan de lichaamscontouren en de instellingen van 
de lattenbodem perfect overbrengt. 

Speciaal voor de individueel instelbare  
Ecco-2 lattenbodem zijn de bijzonder 
flexibele Ecco-2 Sensitive matrassen 
ontwikkeld.

KERNHOOGTES 18, 20 cm

LENGTES 190, 200, 210, 220 cm

BREEDTES 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm

UITVOERINGEN soft, medium, stevig of extra stevig

Uw matras op maat
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Soepele

MATRASTIJKEN

RW 
423

RW 
853

RW 
153

Functionele 3D-tijk

Afwerking: rondom

Deklagen: wasbaar tot 60 °C 
(geschikt voor allergiepatiënten)

Materiaal: 74,9 % polyester,  
24 % katoen, 1 % elasthaan,  
0,1 % polyamide met zilvergehalte

Stiksel: geen stiksel

Keergrepen: 2 keerlussen

Wasbare tijk van jersey

Afwerking: border

Deklagen: wasbaar tot 60 °C 
(geschikt voor allergiepatiënten)

Materiaal: 37,9 % katoen,  
31 % polyester, 30% polyamide, 
1 % elasthaan, 0,1 % polyamide 
met zilvergehalte

Stiksel: klimaatvezels

Keergrepen: 6 grepen  
in dezelfde stof

Jersey-woltijk

Afwerking: border

Deklagen: kunnen worden 
gereinigd

Materiaal: 37,9 % katoen,  
31 % polyester, 30% polyamide, 
1 % elasthaan, 0,1 % polyamide 
met zilvergehalte

Stiksel: Plein-Air-wol en Ingeo

Keergrepen: 6 grepen  
in dezelfde stof

NEKSTEUN-
KUSSEN
De perfecte aanvulling
Gun uzelf ´s nachts een echte wellness-ervaring - met het 
Röwa-neksteunkussen. Het systeemkussen met in totaal 
drie kussenelementen met een verschillende hoogte kan 
afzonderlijk in hoogte ingesteld worden en biedt voor alle 
slaapgewoonten een optimale kussenhoogte: de schouders 
en het hoofd liggen heel natuurlijk, de nek is ontspannen. 

Het ligcomfort is bijzonder aangenaam door de innovatieve 
schuimkwaliteit: het kussen blijft daarbij continu elastisch en 
behoudt toch zijn ondersteunende vermogen. De ingewerkte 
zilverdraad verminderd statische oplading en heeft een 
antibacteriële werking.

Bij een optimale kussenhoogte in zijligging 
ligt de wervelkolom recht en kunnen de 
spieren ontspannen. 

Hoogte 3
ca. 11 cm

Hoogte 2
ca. 8,5 cm

Hoogte 4
ca. 13,5 cm

Hoogte 1
ca. 6 cm

Het Röwa-

KAN WORDEN GEREINIGD
Alle deklagen kunnen apart worden 
afgenomen en gereinigd.

VENTILATIEBAND
voor een optimale vochtregeling.

ANTIBACTERIEEL
Garen met zilvergehalte werkt zowel 
antibacterieel als antistatisch.
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De kortste levertijden 
binnen de branche 

Omdat er veel zelf wordt 
geproduceerd en de lijnen voor 
de inkoop van grondstoffen kort 
zijn, kan Röwa zowel individuele 
wensen vervullen en de productie- 
en levertijden kort houden.

Service ook na de koop

Alle kwaliteitsproducten van 
Röwa worden door ambitieuze 
beddenmakers in Mössingen 
geproduceerd. Ook na de 
koop kunt u bij ons terecht voor 
onderhoud en reparatie.

Wij zijn gecertificeerd:

Röwa is gecertificeerde kwaliteit. Wij werken intensief samen met 
wetenschappers en specialisten op het gebied van ergonomie, 
wervelkolomonderzoek en controle op schadelijke stoffen.

Vakkundig advies bij  
u in de buurt

Onze opgeleide Ecco 2- 
retailpartners voorzien u van 
individueel advies, met ervaring en 
vakkennis. Zij zetten zich in voor uw 
slaapcomfort en uw aanhoudende 
tevredenheid. 

Uitgebreide service

Bedden

Bedden- 
systemen Lattenbodems

Matrassen

Alles voor een goede nachtrust  
uit de werkplaats van de beddenmakers
Als herboren wakker worden, dat is misschien wel het fijnste gevoel ter wereld. Röwa staat voor het dagelijks 
opnieuw beleven van dit gevoel. Hiervoor biedt het bedrijf beddensystemen, bedden, matrassen en latten-
bodems aan. 150 beddenmakers drukken met kwaliteitsbewustzijn en met doordachte ontwerpen hun stempel 
op uw slaapkamer als ruimte waar u zich kunt terugtrekken en ontspannen.

Duurzaamheid &  
WIN-Charta
Duurzaam werken is een van 
de basisprincipes van Röwa. De 
onderneming behoort tot de 
oprichters van het Wirtschafts-
initiative Nachhaltigkeit (WIN) in 
Baden-Württemberg.

Klimaatalliantie Baden-
Württemberg
Röwa is aangesloten bij de  
klimaatalliantie tussen 
deelstaatregering en onderneming 
in Baden-Württemberg. Dit 
betekent dat Röwa verplicht 
is de CO2-uitstoot en het 
energieverbruik terug te dringen.

Regionale productie  
in Mössingen

Röwa produceert uitsluitend in 
Mössingen en let op korte lijnen 
binnen de toeleveringsketen. 
Het belangrijkste materiaal, 
beukenhout, is afkomstig uit 
inheemse bossen en duurzame 
bosbouw.

Duurzaamheid is onze filosofie

MET EEN GOED 
GEWETEN
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Goed te weten  
waar uw bed  

vandaan komt.

Bedsystemen, bedden, matrassen 
en lattenbodems van Röwa zijn pure 

kwaliteit uit Duitsland. Alle producten en 
materialen worden door onafhankelijke 
testinstituten getest en gecertificeerd, 

zodat u zeker bent van het beste 
product. Wij ontwikkelen, produceren 
en monteren uitsluitend in Mössingen, 
aan de voet van de Schwäbische Alb. 
Daarom hebben we ook de kortste 

levertijden uit de branche.

Handgemaakt
in Mössingen



Rössle & Wanner GmbH
Ulrichstraße 102
D-72116 Mössingen 
Tel.: +49 (0) 7473-7012 0
Fax: +49 (0) 7473-7012 78
info@roewa.com 
www.roewa.com

Rössle & Wanner Schweiz AG 
Seetalstrasse 5 
CH-5630 Muri  
Tel.: +41 (0) 62-8919 753
Fax: +41 (0) 62-8919 843
info@roewa.com 
www.roessle-wanner.ch

Technische wijzigingen zijn voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen.
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