
ETERA
De matrassenserie van Röwa

Pocketveringmatrassen – comfort voor genieters



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 productontwikkeling en onze eigen bedrijfsnormen  
verwerkt.

HET 
RÖWA-
PRINCIPE
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Alsof hij voor mij is gemaakt 
pocketveringmatrassen van Röwa zijn echte klassiekers.  
Ze combineren een licht naschommelend liggevoel met  
de behoeften aan ergonomie. De puntelastische 7-zone  
pocketveringmatras uit de serie Etera is verkrijgbaar  
in 6 verschillende amenstellingen - voor een  
sprookjesachtig individueel comfort.

De matrassenserie 
Etera van Röwa

MONTREAL
Puntelastische 7-zone pocketveringkern met zeer 
hoge veerdichtheid, individueel ingelast in pockets 
van hoogwaardig fleece. Meerzonevoering aan beide 
kanten, met deklaag van Talalay-latex en zitkant rondom 
met ventilatiefunctie.

KINGSTON
Puntelastische 7-zone pocketveringkern individueel 
ingenaaid in pockets van katoen. Meerzonevoering aan 
beide kanten, met deklaag van Talalay-latex en zitkant 
rondom met ventilatiefunctie.

UNO
Twee elkaar overlappende 7-zone pocketverenkernen, 
ingelast in fleece-pockets. Voor een nauwkeuriger 
comfortafstemming van de basishardheid beschikt 
de matras over twee ligkanten. Meerzonevoering 
van AirCon®-celschuim. Zitkanten rondom met 
ventilatiefunctie. 

ASTON
Puntelastische 7-zone pocketveringkern met zeer hoge 
veerdichtheid, individueel ingelast in pockets van 
hoogwaardig fleece. Meerzonevoering van AirCon®-
celschuim. Zitkanten rondom met ventilatiefunctie. 

BOSTON / BOSTON DELUXE
Puntelastische 7-zone pocketveringkern, individueel  
ingenaaid in pockets van katoen. Via ritssluiting 
geïntegreerde Deluxe-topper bij Boston Deluxe. 
Meerzonevoering van AirCon®-celschuim. Zitkanten  
rondom met ventilatiefunctie. 

PORTLAND
Puntelastische 7-zone pocketveringkern, individueel 
ingenaaid in speciale fleece-pockets. Meerzonevoering 
van AirCon®-celschuim. Zitkanten rondom met ventilatie-
functie. 
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ETERA
Etera-matrassen passen zich optimaal aan elke lichaamshouding aan, volgen 
het lichaam of zorgen voor een dynamische ondersteuning – al naargelang de 
lichaamszone of slaaphouding. Afhankelijk van het model zijn de veren apart 
omhuld door katoenen of vlies-pockets en zo intelligent verbonden dat elke  
veer bijna volledig onafhankelijk kan reageren en de puntelasticiteit van de 
matras verder versterkt wordt. De veren gaan extreem lang mee en behouden 
hun elasticiteit gedurende vele jaren. 

Ook hier geldt: hoe hoogwaardiger materiaal en verwerking zijn, des te langer 
de gevoelige dynamiek behouden blijft. Tevens werken de pocketveren in 
de matras bij elke beweging als een blaasbalg en zorgen ze voor optimale 
klimaatvoorwaarden. De matraskern is omhuld met hoogwaardige matrastijken 
die qua gevoel overtuigen. Etera-matrassen zijn tot in alle details een synoniem 
van kwaliteit.

De matrassenserie van Röwa

Sprookjesachtig ligcomfort voor  
de hoogste eisen

Uw matras op maat

LENGTES * 190, 200, 210, 220 cm

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

UITVOERINGEN soft, medium, stevig of extra stevig

*afhankelijk van het model

MONTREAL

BOSTON

PORTLAND

ca. 21 cm kernhoogte
ca. 29 cm totale matrashoogte

ca. 18 cm kernhoogte
ca. 23 cm totale matrashoogte
ca. 26 cm totale matrashoogte 
bij versie Deluxe

ca. 16 cm kernhoogte
ca. 20 cm totale matrashoogte

Meerzonevoering van 
AirCon®-celschuim  
en zitkant rondom

Met deklaag van 
Talalay-latex  
en zitkant rondom

ASTON
ca. 20 cm kernhoogte
ca. 26 cm totale matrashoogte

UNO
ca. 25 cm kernhoogte
ca. 32 cm totale matrashoogte

KINGSTON
ca. 18 cm kernhoogte
ca. 24 cm totale matrashoogte
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A

B

C D

BESCHIKBARE 
MATRASTIJKEN

Met wol gevulde tijk RW 067
Wasbare tijk van jersey RW 867
zie vanaf pagina 26

Geschikt voor motorisch 
verstelbare lattenbodems

Goed luchtdoorlatend 
dankzij de vele 
ventilatie-openingen 
aan de zijkanten en de 
poreuze latexstructuur 
(B) van de deklaag

Afneembaar en 
wasbaar onderdek 
voor nog meer 
hygiëne

7-zone pocketveringkern:  
veren van inductief gehard staal, 
individueel ingelast in pockets van 
hoogwaardig fleece (C)

Met hoogwaardige 
deklaag van Talalay- 
latex met ongeveer  
40% natuurlijke latex

Omranding met 
stabiele zitkant

De ritssluiting  
is bijna onzicht-
baar dankzij het 
speciale dubbele 
boordsel (D)

Vormstabiele en 
robuuste bordertijk 

met enkelnaalds 
cassettestiksel

Geïntegreerd 
ventilatiesysteem: 
onder de keergrepen 
zijn rondom 
geraffineerde 
ventilatie-openingen 
verborgen (A)

Met Etera Montreal gunt u uzelf ligluxe met een uitgesproken mooie vorm – 
de beste voorwaarde voor een goede nachtrust. Laag voor laag harmoniëren 
alle onderdelen van deze met de hand gemaakte matrassen voor een buiten-
gewone ligervaring. Circa 500 veren per vierkante meter geven u het gevoel 
dat u zweeft. Het Talalay-latex met fijne poriën past zich in elke positie perfect 
aan uw lichaam aan.

MONTREAL
De Röwa-matras Etera

Alle delen van 

de matrastijk zijn 

reinigbaar
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Stuk voor stuk met de hand 
gemaakt en hoogwaardig. 
Van deze luxe geniet u het 
beste met gesloten ogen. 
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KINGSTON
7-zone pocketveringkern
Veren van inductief gehard staal – ingenaaid in afzonderlijke 
katoenen pockets. 

Meerzonevoering
door in zones verdeelde deklaag van Talalay-latex. 

Geïntegreerd ventilatiesysteem
Platen en kanten (met verticale en horizontale openingen 
rondom) vormen samen met de speciaal ontwikkelde bordertijk 
een heel goed ventilatiesysteem.

Matrastijk
Vormstabiele en robuuste bordertijk met enkelnaalds 
pijpstiksel.

Flat-Lock-ritssluitingen
Twee vlak liggende, rondom lopende ritssluitingen die  
kunnen worden vastgezet.

Hoogwaardig gestikt logo
op de keergrepen.

Ademend Talalay-latex:

Meerzonevoering van ademende Talalay-
latex met circa 40% natuurlijke latex. 

Een gezonde nachtrust 
doet wonderen: voor het 
immuunsysteem, voor de 
dagelijkse energie en voor 
onze schoonheid.

De Röwa-matras Etera

BESCHIKBARE 
MATRASTIJKEN

Met wol gevulde tijk RW 092 
Tijk van jersey-wol  
RW 192
Wasbare tijk van jersey RW 892
zie vanaf pagina 26

Border met klimaatband  
voor extra ventilatie.

Geschikt voor motorisch 
verstelbare lattenbodems
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UNO

BESCHIKBARE 
MATRASTIJKEN

Met wol gevulde tijk RW 065 
Wasbare tijk van jersey RW 865
zie vanaf pagina 26

7-zone dubbele pocketveringkern
Veren van inductief gehard staal, in speciale 
fleece-pockets ingelast (twee elkaar overlappende 
pocketveerkernen).

AirCon®-celschuim
Meerzonevoering van AirCon®-celschuim met een 
op het lichaam aansluitende oppervlakteprofilering 
voor soepele overgangen tussen de individuele 
zones.

Geïntegreerd ventilatiesysteem
Platen en kanten (met verticale en horizontale 
openingen) vormen samen met de achter de 
grepen ingewerkte ventilatie-openingen een heel 
goed ventilatiesysteem.

Matrastijk
Vormstabiele en robuuste bordertijk met 
enkelnaalds cassettestiksel.

Twee verschillende ligkanten
Elke matras beschikt over twee verschillende 
ligkanten voor een nog nauwkeuriger afstemming 
van de basishardheid.

2 verschillende 

ligkanten

Voor nog meer hygiëne:
afneembare en wasbare onderdoe.

Een matras 
Twee verschillende ligkanten
Dubbel comfort

De Röwa-matras Etera

Kant 1 (fijnafstelling) zachter zachter zachter zachter

Basishardheid matrassen soft medium hard extra hard

Kant 2 (fijnafstelling) harder harder harder harder
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Ca. 500 veren per m² – 
opgevangen worden 
door een gevoel van 
geborgenheid

ASTON
De Röwa-matras Etera

BESCHIKBARE 
MATRASTIJKEN

Met wol gevulde tijk RW 091 
Tijk van jersey-wol  
RW 191
Wasbare tijk van jersey RW 891
zie vanaf pagina 26

Hoge puntelasticiteit

Door de hoge veerdichtheid  
(ca. 500 veren per m2) wordt een 

zeer hoge puntelasticiteit gebruikt. 
Ondersteunen en meegeven in de  

juiste verhouding. Het matras past zich 
perfect aan de lichaamscontouren aan.

Border met klimaatband  
voor extra ventilatie.

7-zone pocketveringkern
Veren van inductief gehard staal – individueel in 
speciale fleece-pockets ingelast.

Heel hoge, slanke veren
zorgen voor een grote veerdichtheid en daardoor 
voor een uitstekende aanpassing aan het lichaam.

AirCon®-celschuim
Meerzonevoering van AirCon®-celschuim met een 
op het lichaam aansluitende oppervlakteprofilering 
voor soepele overgangen tussen de individuele 
zones.

Geïntegreerd ventilatiesysteem
Platen en kanten (met verticale en horizontale 
openingen rondom) vormen samen met de  
speciaal ontwikkelde bordertijk een heel  
goed ventilatiesysteem.

Matrastijk
Vormstabiele en robuuste bordertijk met 
enkelnaalds cassettestiksel.

Geschikt voor motorisch 
verstelbare lattenbodems
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BOSTON
De Röwa-matras Etera

Met geïntegreerde Deluxe-topper: 
comfort dat de ziel streelt.

BESCHIKBARE 
MATRASTIJKEN

Met wol gevulde tijk RW 089
Tijk van jersey-wol RW 189
Wasbare tijk van jersey RW 889

TOPPER-MATRASTIJKEN

Wasbare tijk van jersey RW 890
Tijk van jersey-wol RW 190
zie vanaf pagina 26

7-zone pocketveringkern
Veren van inductief gehard staal – individueel 
ingenaaid in pockets van luchtig katoen. 

AirCon®-celschuim
Meerzonevoering van AirCon®-celschuim met een 
op het lichaam aansluitende oppervlakteprofilering 
voor soepele overgangen tussen de individuele 
zones.

Geïntegreerd ventilatiesysteem
Platen en kanten (met verticale en horizontale 
openingen rondom) vormen samen met de  
speciaal ontwikkelde bordertijk een heel  
goed ventilatiesysteem.

Matrastijk
Vormstabiele en robuuste bordertijk met pijpstiksel.

Extra Deluxe-topper: als accessoire verkrijgbaar voor meer ligcomfort en hygiëne (door ritssluiting afneembaar).

Geschikt voor motorisch 
verstelbare lattenbodems

Deluxe-variant 

met extra deklaag
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De magische  
fontein van de jeugd  
voor uw nachtrust

BESCHIKBARE 
MATRASTIJKEN

Met wol gevulde tijk RW 087 
Wasbare tijk van jersey RW 887 
Wasbare tijk van jersey RW 886
Tijk van jersey-wol  
RW 187
zie vanaf pagina 26

7-zone pocketveringkern
De pocketveerkern zorgt voor een puntelastische 
lichaamsondersteuning door veren met een 
verschillende stevigheid, aangepast aan de 
verschillende lichaamszone. 

AirCon®-celschuim
Meerzonevoering van AirCon®-celschuim met een op 
het lichaam aansluitende oppervlakteprofilering voor 
soepele overgangen tussen de individuele zones.

Geïntegreerd ventilatiesysteem
met verticale en horizontale openingen voor een 
optimale klimaatwerking.

Matrastijk
Drie matrastijken met vormstabiele en robuuste 
borderafwerking met golfstiksel. 
Ook rondom afgewerkt verkrijgbaar.

PORTLAND
De Röwa-matras Etera

Rondom afgewerkte matrastijk  
(wasbare tijk van jersey RW 886)

Geschikt voor motorisch 
verstelbare lattenbodems
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Mijn kleine luxe  
voor de nacht
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TOPPER
Etera

Etera latex-toppermatras

Veredel uw matras
Toppers bieden nog meer ligcomfort. Verschillende samenstellingen en materialen 
maken het verschil. De ventilatie zorgt voor een optimaal slaapklimaat, de wasbaar-
heid voor nog meer hygiëne. Vrij combineerbaar met alle Etera matrassen. 

• Met Talalay-latexkern

• Met goed reinigbare tijkovertrek met enkelnaalds cassettestiksel:  
60% viscose en 40% katoen

• Afneembare en goed reinigbare deklaag

• Gestikte deklaag van hoogpolige wol en Ingeo van ca. 650 g/m2

• Onderkant topper uitgevoerd met fijn tricot

• Klimaatband rondom voor een perfecte luchtcirculatie

• Flatlock-ritssluiting (plat liggend)

• Kernhoogte ca. 4 cm

• Totale hoogte met matrastijk ca. 7 cm

Zeer goede ventilatie
De Talalay-latexkern met 40% natuurlijke 

latex maken een uitstekende ventilatie 
mogelijk door de open structuur van de 

latex met extra ventilatiekanalen.

Etera Topper T2

• Stevige jersey:  
55% polyester, 30% katoen, 15% viscose

• Voorzien van een gestikte 
klimaatvezellaag van ongeveer 200 g/m2

• Prettig voor de huid en soepel

• Wasbaar tot 60 °C

• Optioneel met ritssluitingen in het 
splitsgebied vanaf 160 cm breedte,  
resp. 2 x 80 cm in tweepersoons bed

Etera Topper T1

Vierkant gestikt
Beide toppers zijn  

vierkant gestikt.

• Twee gestikte hoezen, met ritssluiting 
omlopend verbonden

• Stevige jersey:  
55% polyester, 30% katoen,  
15% viscose

• Voorzien van een gestikte klimaat-
vezellaag van ongeveer 200 g/m2

• Prettig voor de huid en soepel

• Wasbaar tot 60 °C

In de Topsense-brochure  
vindt u nog meer toppers.
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RW 
067 MONTREAL

RW 
091 ASTON

RW 
092 KINGSTON

RW 
087

RW 
089 BOSTON PORTLAND

MATRASTIJKEN
Gladde

Met wol gevulde tijken

REINIGBAAR
Alle deklagen kunnen apart 
worden afgenomen en 
gereinigd.

BORDERVERWERKING

4 OF 6 KEERGREPEN

MATERIAAL, VULLING  
EN VENTILATIE          zie links

Glad en glanzend
Stevig, heel zacht en soepel materiaal 
met een glad en glanzend oppervlak. 
Het vulling van hoogwaardige 
hoogpolige wol zorgt voor een 
natuurlijk slaapklimaat.

Tevens:
• RW 065 en 067 met jersey onderdek:  

41% katoen, 31% polyamide,  
28% polyester, afneembaar, wasbaar  
tot 60 °C

• RW 065, 067 en 091 met blinde ritssluiting

• RW 067 en RW 092 met hoogwaardig 
gestikt logo

Zie voor meer informatie  
de tabel op de pagina's 30 en 31

RW 
065 UNO

Materiaal: 100% viscose

Vulling: ca. 500 g/m² 
hoogpolige wol en  
ca. 200 g/m² klimaatvezel

Ventilatie: ventilatie-openingen

Hoogpolige wol en 
Ingeo

Hoogpolige wol en 
klimaatvezel

Materiaal: 100% viscose

Vulling: ca. 500 g/m² 
hoogpolige wol en  
ca. 420 g/m² klimaatvezel

Ventilatie: ventilatie-openingen

Materiaal: 60% viscose,  
40% katoen

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Materiaal: 60% viscose,  
40% katoen

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Materiaal: 60% viscose,  
40% katoen

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Materiaal: 60% viscose,  
40% katoen

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo
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RW 
867 MONTREAL

RW 
865 UNO

RW 
892 KINGSTON

RW 
190

BOSTON 
DELUXE

RW 
187 PORTLAND

RW 
192 KINGSTON

RW 
189 BOSTON

RW 
191 ASTON

RW 
886 PORTLAND

RW 
891 ASTON

RW 
890

BOSTON 
DELUXE

RW 
887 PORTLAND

RW 
889 BOSTON

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Met wol gevulde jersey tijken
Van nature aangenaam
Het oppervlak van de dubbele jersey 
bestaat uit 100% katoen. Vulling van 
exclusieve natuurlijke vezels: de wol is  
antibacterieel, heel volumineus, en van-
wege de hoge vullingsgraad bijzonder 
zacht en vochtregulerend. Tevens is Ingeo 
verwerkt: een vezel die wordt gewonnen 
uit maiszetmeel. De tijk zorgt voor  
een gelijkmatig slaapklimaat.

Zie voor meer informatie  
de tabel op de pagina's 30 en 31

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Vulling: ca. 650 g/m² 
hoogpolige wol en Ingeo

Ventilatie: klimaatband

Tevens:
• RW 191 met blinde ritssluiting

• RW 192 met hoogwaardig gestikt 
logo

MATERIAAL
55% polyester, 30% katoen,  
15% viscose

REINIGBAAR
Alle deklagen kunnen apart worden 
afgenomen en gereinigd.

BORDERVERWERKING

4 OF 6 KEERGREPEN

VULLING EN VENTILATIE
Zie links

Hoogpolige wol en Ingeo

MATERIAAL
55% polyester, 30% katoen, 
 15% viscose

WASBAAR
Alle matrastijken en deklagen 
kunnen apart worden afgenomen 
en gewassen, tot 60 °C.

BORDERVERWERKING*

4 OF 6 KEERGREPEN  
OF -LUSSEN

VULLING EN VENTILATIE
Zie links

Wasbare jersey tijken
Hygiënisch en temperatuur 
regulerend
Zachte dubbele jersey – doorstept met  
100% synthetische vezels – zeer geschikt 
voor regelmatig wassen. Ideaal geschikt 
voor mensen die bijzondere eisen aan de 
hygiëne stellen. 

*  RW 886 rondom afgewerkt

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Ventilatie: ventilatie-openingen

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Ventilatie: ventilatie-openingen

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Ventilatie: klimaatband

Tevens:
• RW 865, RW 867 en RW 891  

met blinde ritssluiting

• RW 892 en RW 867  
met hoogwaardig gestikt logo

Vulling: ca. 420 g/m2 
klimaatvezels

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Ventilatie: klimaatband

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Ventilatie: klimaatband

Zie voor meer informatie  
de tabel op de pagina's 30 en 31 Klimaatvezellaag

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Vulling: ca. 520 g/m2 
klimaatvezels

Ventilatie: klimaatband
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Alle matrastijken vergeleken

Matrassen Montreal Kingston   Uno Aston Boston Deluxe Boston  Portland

RW 067 RW 867 RW 092 RW 192 RW 892 RW 065 RW 865 RW 091 RW 191 RW 891 RW 190 RW 890 RW 089 RW 189 RW 889 RW 087 RW 187 RW 886 RW 887

Materiaalsamenstelling

Tijk: 100% viscose

Tijk: ca. 60% viscose, ca. 40% katoen

Jersey: ca. 55% polyester, ca. 30% katoen, ca. 15% viscose

Vulling

Wollen tijk; doorstept met ca. 500 g/m² hoogpolige wol en 
ca. 420 g/m² klimaatvezel

Wollen tijk; doorstept met ca. 500 g/m² hoogpolige wol en 
ca. 200 g/m² klimaatvezel

Wollen tijk: doorstept met ca. 650 g/m² hoogpolige wol en 
Ingeo

Wasbare tijk: doorstept met ca. 520 g/m² klimaatvezel

Wasbare tijk: doorstept met ca. 420 g/m² klimaatvezel

Onderhoudskenmerken

Apart afneembare deklagen: reinigbaar

Apart afneembare deklagen: wasbaar tot 60°C

Matrastijk afneembaar, wasbaar op max. 60 °C

Keergrepen/-lussen

6 keergrepen

4 keergrepen

4 keerlussen

Ventilatie
Ventilatie door ventilatie-openingen

Ventilatie door klimaatband

Bordertijk

Enkelnaalds cassettestiksel

Enkelnaalds pijpstiksel

Golfstiksel

Pijpstiksel

Golfstiksel

Overig

Blinde ritssluiting

Twee rondom lopende ritssluitingen

Hoogwaardig gestikt logo

Jersey onderdek: ca. 41% katoen, ca. 31% polyamide,  
ca. 28% polyester, afneembaar, wasbaar tot 60 °C

Uitstekend slaapklimaat door toepassing van natuurlijke 
materialen
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1 2 3 4 5 6 7

WOORDENBOEK
Het Röwa begrippen-

Pocketveren

Elke individuele veer is gevat in een stoffen of fleece-pocket en 
werkt onafhankelijk. De mate van hardheid wordt gevarieerd 
door veren met een verschillende spanning en kan ergonomisch 
in zeven zones worden onderverdeeld.

Enkelnaalds stiksel

De hoezen worden individueel gestikt. Daardoor kan meer 
voeringmateriaal worden gebruikt en ontstaat een bijzonder  
lang meegaande stiknaad.

AirCon®-celschuim

Hoogwaardig vormstabiel koudschuim, gemaakt met verwerking 
van natuurlijke oliën. Ademende en poreuze structuur.

Talalay-latex

Hoogwaardig latexmateriaal gemaakt van een rubbermix: 
ademend, elastisch en met een lange levensduur. Tegelijkertijd 
zorgt het voor een zeer grote ondersteuningskracht. Door de 
hoge luchtdoorlaatbaarheid is het latexmateriaal heel geschikt 
voor mensen met allergieën.

Hoogpolige wol

Een bijzonder exclusieve schapenscheerwol: volumineuzer dan 
gewone schapenscheerwol. Deze is zelfreinigend, ademend en 
werkt anti-bacterieel. Het uitstekende vochttransport zorgt voor 
een droog en gezond slaapklimaat.

Ingeo

Een natuurlijke vezel die wordt gewonnen uit maiszetmeel.  
Deze dient als vulling voor matrasovertrekken, isoleert de  
warmte en houdt vocht tegen. 

Klimaatvezellaag

Klimaatvezels zijn aangedikt en gemaakt van polyester. 
Ze zijn vriendelijk voor de huid en werken ademend en 
vochtregulerend. De matrastijk is wasbaar.

Bordertijk

Bij de borderverwerking heeft de matras een duidelijke 
rechthoekige vorm. Direct onder de hoezen bevinden zich 
ritssluitingen voor een goede bereikbaarheid. 

Matrastijk rondom:

De matras heeft afgeronde zachte kanten. De ritssluiting loopt 
rondom in het midden van de zijkant en verdeelt de tijk in twee 
delen. 

7 comfortzones
Alle Etera-matrassen passen zich optimaal aan elke lichaamshouding aan door middel 
van een dynamische ondersteuning – al naargelang de lichaamszone of slaaphouding. 

*  Door de symmetrische zones kunnen de matrassen zonder problemen worden gekeerd.

Zo bepaalt u de stevigheid  
van uw matras
Aan de hand van de curven leest u de ideale stevigheid van uw matras af. Informeer 
bij twijfel of wanneer uw gewicht op de grenzen van de curve ligt bij uw deskundige 
Röwa-vakhandelaar.
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VERGELEKEN
Onze Etera-matrassen

Meer dan 100 jaar 
ervaring

Hadden we al gezegd dat de ontwikkeling en 
fabricage van matrassen bij Röwa op ruim 100 jaar 
ervaring berust? Dat geeft een rustgevend gevoel, 
met name bij de aanschaf van matrassen. Zo kunnen 
wij bijvoorbeeld garanderen dat alleen eersteklas 
materialen worden verwerkt, ongeacht of u 
enthousiast bent over de techniek van pocketveren 
of liever behaaglijk op koudschuim ligt. 

Ook het principe van de zeven comfortzones 
geldt voor elke matrasopbouw, want deze zones 
moeten uw lichaamscontouren kunnen opnemen 
en ondersteunen. Slaapt u op uw rug, op uw zij of 
op de buik? Uw Röwa-matras houdt u in balans en 
zorgt voor de nodige ontspanning van wervelkolom 
en spieren – elke nacht weer. 

Een matrassenfilosofie voor iedereen? 
Niet bij Röwa, want wij garanderen voor iedereen  
de perfecte matras te kunnen leveren. Probeer het zelf!

Montreal Kingston Uno Aston Boston
Boston
Deluxe

Portland

7-zone pocketveringkern

Stabiele zitkanten rondom

Meerzonevoering van AirCon®-celschuim

Hoogwaardige afdeklaag van Talalay-latex

Geïntegreerd ventilatiesysteem in de matrastijk

Blinde ritssluiting

Twee verschillende ligkanten

Jersey onderdek: afneembaar en wasbaar

Vullagen van hoogwaardige klimaatvezels en ademende 
hoogpolige scheerwol

Hoogte met matrastijk (ca. cm) 29 24 32 26 23 26 20
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DER RÖWA
De perfecte aanvulling

In verschillende
uitvoeringen 
verkrijgbaar: 
handmatig 
of elektrisch 
verstelbaar

De elektrisch 
verstelbare 
lattenbodem met 
accu-technologie 
– vrij van elektro-
magnetische 
strooivelden

Stabiele en 
tegelijkertijd 
zeer elastische 
veerlatten

Lang meegaande 
ondervering

Robuust massief 
beukenhouten 
frame

De beste lattenbodem 
voor uw Etera-matras
Der Röwa is uw beste vriend in alle omstandigheden: 
individueel in- en verstelbaar past hij zich aan u – en 
met name aan uw schouders – aan. Ongeacht of u nu 
slaapt, lekker ligt te lezen of gewoon even met uw 
benen omhoog wilt liggen. De ideale partner voor uw 
Etera-matras. En uw schouders blijven ontspannen.

Verstelgemak tot 
in elk detail met 

tot vier motoren.

Speciaal voor zijslapers biedt der Röwa 
de automatische schouderaanpassing. 
De schouder kan in de matras duiken en 
de wervelkolom blijft in zijn natuurlijke 
vorm.

De stevigheid in het bekken- en het 
lordosegebied is individueel instelbaar, 
voor permanent zachter of steviger 
liggen.

Met de draadloze afstandsbediening 
stelt u de gewenste stand in en slaat u 
deze op. U kunt vier favoriete standen 
permanent opslaan met de Memory-
functie.

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


