
LEGRA
De matrassenserie van Röwa

Schoudermatrassen voor zware eisen



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 ontwikkeling, 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.

HET 
RÖWA-
PRINCIPE
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TOPAS 16
AirCon®-celschuim, puntelastisch, aangepaste lichaamszones 
met blokstructuur. Dikte van de matraskern ca. 16 cm. 

De matrassenserie 
Legra van Röwa

TOPAS 20
AirCon®-celschuim, puntelastisch, aangepaste lichaamszones 
met blokstructuur. Dikte van de matraskern ca. 20 cm. 

BALANCE 18
AirCon®-celschuim, bijzonder puntelastisch, met 
gepatenteerde Balance-veren in het schouder- en 
bekkengebied. Dikte van de matraskern ca. 18 cm. 

TOPAS 18
AirCon®-celschuim, puntelastisch, aangepaste lichaamszones 
met blokstructuur. Dikte van de matraskern ca. 18 cm. 

BALANCE 20
AirCon®-celschuim, bijzonder puntelastisch, met 
gepatenteerde Balance-veren in het schouder- en 
bekkengebied. Dikte van de matraskern ca. 20 cm. 

BALANCE 16
AirCon®-celschuim, bijzonder puntelastisch, met 
gepatenteerde Balance-veren in het schoudergebied. 
Dikte van de matraskern ca. 16 cm. 

Als de 
schouder 
goed ligt, 
kan het 
lichaam zich 
ontspannen.
Legra-matrassen zijn de 
oplossing voor de ergo-
nomische schouderligging. 
Met de speciale schouderzone 
kunnen nek- en rugspieren 
zich echt ontspannen.
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Alleen als de schouder goed ligt, kunnen de nek- en rugspieren zich 's nachts echt 
ontspannen. Bij de reeks modellen Legra Balance zorgen gepatenteerde Balance-veren 
van kunststof voor een evenwichtige verhouding tussen ondersteunen en meegeven in 
het schoudergebied, zowel bij zij- als rugligging. Ook de overtrek is elastisch. U hebt de 
keuze uit drie verschillende matrastypen.

LEGRA BALANCE
De Röwa-matrassen

Uw matras op maat

Ondersteunen en meegeven. 
De ergonomische schoudermatrassen 
met gepatenteerde Balance-veren.

LENGTES 190, 200, 210, 220 cm

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

UITVOERINGEN soft, medium of stevig

Bijzonder geschikt voor 
motorisch verstelbare 
lattenbodems

Handige 
keergreep om 
de matras bij 
het dagelijks 
gebruik 
gemakkelijk 
te kunnen 
hanteren.

Matrasoppervlak met een 
fijne blokstructuur. Deze is 
bedoeld voor verticale en 
horizontale ventilatie en voert 
het vocht snel af. 

Extra veren in het 
lendenwervelgebied bij 

Balance 18 en 20.

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

Het beproefde 
AirCon®-celschuim in 
de matraskern reageert 
bijzonder puntelastisch.

Gepatenteerde 
metaalvrije Balance-
veren zorgen in het 
schoudergebied 
voor een 
evenwichtige 
verhouding tussen 
ondersteunen en 
meegeven.

BALANCE 20

6 7



Matrasoppervlak met 
een fijne blokstructuur. 

Deze is bedoeld voor 
verticale en horizontale 

ventilatie en voert het 
vocht snel af. 

LENGTES 190, 200, 210, 220 cm

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

UITVOERINGEN soft, medium of stevig

TOPAS 16

Uw matras op maat

De schoudermatrassen uit de reeks Legra Topas zijn gemaakt van het 
betrouwbare AirCon®-celschuim. Ze bieden een uitstekend ligcomfort 
met een groot aanpassingsvermogen door de innovatieve kernsnede. Het 
ondersteunend vermogen werkt aan de hand van de lichaamszones precies 
daar waar het nodig is. Het schuim heeft een heerlijk glad oppervlak met een 
poreuze structuur en het is heel geschikt voor verstelbare lattenbodems. 

LEGRA TOPAS
De Röwa-matrassen

Handige 
keergreep om 
de matras bij 
het dagelijks 
gebruik 
gemakkelijk 
te kunnen 
behandelen.

Apart afneembare 
reinigbare overtrek.

Het AirCon®-
celschuim in 

de matraskern 
reageert bijzonder 

puntelastisch.

De innovatieve schoudermatrassen 
van puur schuim. 

Bijzonder geschikt voor 
motorisch verstelbare 
lattenbodems
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Speciale maasstructuur
Alle overtrekken hebben een speciale maasstructuur die niet alleen 
een grotere elasticiteit mogelijk maakt, maar die de overtrek ook 
beter laat ventileren. Bij een grotere uitrekking opent het weefsel zich 
conform de actuele belasting en geeft het de schouder de ruimte die 
deze nodig heeft.

ERGONOMIE
Techniek en

TOPAS 18

TOPAS 20

ca. 18 cm zonder overtrek
ca. 22 cm met overtrek

ca. 20 cm zonder overtrek
ca. 24 cm met overtrek

BALANCE 18
ca. 18 cm zonder overtrek
ca. 22 cm met overtrek

Metaalvrije Balance-veren
Bij de Balance-matrassen zorgen metaalvrije Balance-veren in 
het schoudergebied voor een evenwichtige verhouding tussen 
ondersteunen en meegeven. De Balance 18 en 20 beschikken over 
extra veren in het onderruggebied. Het resultaat: de schouder wordt 
ontlast – evenwichtig liggen.

Automatisch ventilatiesysteem
De Balance-veren geven de lucht veel ruimte – bij een optimale 
dynamica. En de matras "ademt" bij elke verandering van de 
slaappositie. Vocht wordt snel afgegeven – en samen met de andere 
ventilatiefuncties ontstaat een hygiënisch systeem dat zich vrijwel zelf 
reguleert.

Van Aircon®-celschuim 
voor een hoge 
puntelasticiteit – 
inclusief Balance-veren

TOPAS 16

Van Aircon®-celschuim 
voor een hoge 
puntelasticiteit

ca. 16 cm zonder overtrek
ca. 20 cm met overtrek

BALANCE 16
ca. 16 cm zonder overtrek
ca. 20 cm met overtrek

ca. 20 cm zonder overtrek
ca. 24 cm met overtrek

BALANCE 20
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Heerlijk ontspannen. 
Voor een goede morgen.
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DETAILS
Overtuigende

Voor nog meer 
hygiëne: 

Alle overtrekken 
zijn afneembaar, 
reinigbaar of 
wasbaar.

Topas matraskern:

Speciale in de lengte en dwars lopende 
oppervlakteprofilering voor een hoog 
aanpassingsniveau.

Balance matraskern:
Matrasoppervlak met een fijne 
blokstructuur. Deze is bedoeld 
voor verticale en horizontale 
ventilatie en voert het vocht  
snel af. 

Garen met zilver:

Werkt zowel antimicrobieel  
als antistatisch. 

Hoogwaardige randverwerking  
met klimaatband en keergrepen
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Het wasbare overtrek
Zachte dubbele jersey – gestikt met 100% 
synthetische vezels – zeer geschikt voor 
regelmatig wassen. Ideaal geschikt voor 
mensen die bijzondere eisen aan de hygiëne 
stellen. De boven- en onderkant zijn apart 
afneembaar en wasbaar op max. 60 °C 
(geschikt voor allergielijders). 

STIKSEL: klimaatvezels

De natuurlijke overtrek
Het oppervlak van de dubbele jersey is gemaakt 
van 100% katoen – het stiksel bestaat uit exclusieve 
natuurlijke vezels: 100% pure Plein Air-wol van dieren 
die het hele jaar in de vrije natuur rondlopen. De wol is 
antibacterieel, heel volumineus, en vanwege de hoge 
vullingsgraad bijzonder zacht en vochtregulerend. 
Tevens is Ingeo verwerkt: een vezel die wordt 
gewonnen uit maiszetmeel. De overtrek zorgt 
voor een gelijkmatig bedklimaat en bevordert een 
prettige nachtrust. De boven- en onderkant zijn apart 
afneembaar en reinigbaar.

STIKSEL: 650 g/m2 Plein Air-wol/Ingeo

RW 155 (randverwerking)

RW 855 (randverwerking)

OVERTREKKEN
Gladde

Bij alles wat heel dicht bij ons komt, hebben wij 
heel bijzondere wensen. En deze eisen zijn van 
mens tot mens heel verschillend. 

Daarom zijn er voor de Legra-matrassen 2 
verschillende overtrekvarianten. Beide zijn 
natuurlijk zacht en soepel en voelen prettig 
aan. Maar elk hiervan maakt het op zijn manier 
mogelijk om zich aan de individuele wensen 
van de slaper aan te passen.

MATERIAAL 
43,9% katoen, 34% polyamide, 
21% polyester, 1% elasthaan,  
0,1% polyamide met zilvergehalte

ANTIBACTERIEEL
Garen met zilvergehalte werkt 
zowel antimicrobieel als anti-
statisch.

4 KEERGREPEN

RANDVERWERKING
Met twee ritssluitingen rondom.
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1 2 3 4 5 6 7

7 comfortzones
Alle Legra-matrassen passen zich optimaal aan elke lichaamshouding aan, geven licht 
mee of zorgen voor een dynamische ondersteuning – al naargelang de lichaamszone 
of slaaphouding. 

Het Röwa begrippen-

Randverwerking

Bij de randverwerking heeft de matras een duidelijke 
rechthoekige vorm tot aan de rand. Direct onder de 
hoezen bevinden zich ritssluitingen. 

AirCon®-celschuim

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

Dubbele jersey

Jersey is een zacht, elastisch tricot. Afhankelijk van de 
manier van breien is dit als enkele of dubbele jersey 
verkrijgbaar.

Plein Air-wol

100% pure schapenwol van dieren die het hele jaar 
in de buitenlucht lopen. Daardoor is dit heel dicht en 
zacht met een bijzonder hoge vullingsgraad.

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 poly-
ester. Ze zijn vriendelijk voor de huid en werken 
ademend en vochtregulerend. 

*  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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KÖRPERGEWICHT (kg)

KÖRPERGRÖSSE (cm)
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155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

FEST

MEDIUM

SOFT

205 210

LICHAAMSHOOGTE (cm)

LICHAAMSGEWICHT (kg)

STEVIG

MEDIUM

WOORDENBOEK

SOFT
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VERGELEKEN
Onze Legra-matrassen

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

Balance 20 Balance 18 Balance 16 Topas 20 Topas 18 Topas 16

Innovatieve oppervlaktestructuur voor een hoge 
puntelasticiteit

Buitengewone elasticiteit bij dynamische  
ondersteuning conform de lichaamszones

Door het grote aanpassingsvermogen uitstekend 
geschikt voor verstelbare lattenbodems en  
motorframes

AirCon®-celschuim

Verticale en horizontale ventilatiefuncties

Gepatenteerde Balance-veren  
in het schoudergebied.

Extra veren in het lendenwervelgebied

Wasbare overtrek verkrijgbaar

Natuurlijke overtrek verkrijgbaar

Hoogte met overtrek (ca. cm) 24 22 20 24 22 20

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. 
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Legra-matrassen 
ontspannen de nek- en 
rugspieren. 
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Bedden

Matrassen

Beddensystemen Lattenbodems

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.

Verkrijgbaar in 
verschillende 
uitvoeringen: 
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 Legra-matras
De 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 
Legra-matras. En uw schouders blijven ontspannen.

Verstelgemak tot 
in elk detail met 

tot vier motoren.

OP RÖWA
De perfecte aanvulling

Speciaal voor zijslapers biedt de 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.
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Goed om te weten  
waar uw matras  
vandaan komt.

Beddensystemen, bedden, matrassen 
en lattenbodems van Röwa zijn pure 
kwaliteit en 100 procent in Duitsland 

gemaakt. Alle producten en materialen 
worden door onafhankelijke test-

instituten op hun onbedenkelijkheid 
getest en gecertificeerd. Wij 

ontwikkelen, produceren en monteren 
uitsluitend in Mössingen – aan de voet 

van de Schwäbische Alb. Daardoor 
hebben we ook de kortste levertijden 

van de branche.

Met de hand gemaakt
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 
Aarauerstrasse 9 
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.


