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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 productontwikkeling en onze eigen bedrijfsnormen  
verwerkt.
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UNICATA

Wie 's nachts goed slaapt, kan 's ochtends de dag 
beginnen met een extra portie energie. Om deze 
kwaliteit van leven elke dag opnieuw te waarborgen, 
hebben wij het Röwa-bed Unicata met Boxframe®-
technologie ontwikkeld. In een modulaire constructie 
van inheems beukenhout combineert Unicata 
functionaliteit en design van de bovenste plank.

De geïntegreerde Röwa-lattenbodem biedt u 
alle vrijheid bij het kiezen van de matras en de 
verstelmogelijkheid, zodat u kunt genieten van  
uw persoonlijke slaapcomfort.

Zo werkt een  
perfecte nachtrust
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Unicata.
Een geniaal bed.

GENIETEN  
VAN COMFORT

Draagconstructie:  
het geniaal vorm-
gegeven frame met 
een individuele stoffen 
bekleding.

Volledig geïntegreerd: 
de Röwa-lattenbodem. 
Individueel instelbaar en 
comfortabel verstelbaar.

Op u afgestemd: 
het Röwa-
comfortmatras. 

Maakt slaapgenot 
compleet: de 
comfortabele topper.

Met het Röwa-bed Unicata ervaart u 
Röwa-slaapcultuur. De stevige basis 
is de Boxframe®-constructie in een 
zelf vorm te geven frame, dat voor 
de knusse uitstraling met stof wordt 
bekleed. Het dessin en de kleuren 
bepaalt u helemaal zelf. De volledig 
geïntegreerde Röwa-lattenbodem, 
die kan worden afgestemd op uw 
lengte, gewicht en liggevoel, zorgt 
dat u geniet van persoonlijk comfort 
- alsof hij op maat is gemaakt.

Alle Röwa-matrassen zijn 
perfect afgestemd op de Röwa-
lattenbodem. Maak gewoon uw 
keuze op basis van het ligcomfort 
en uw gevoel. U heeft de keuze 
uit verschillende modellen, die 
wij verderop in deze catalogus 
presenteren. Mocht u dat willen,  
dan kunt u uw matras aanvullen  
met een Röwa-topper. 

Comfort met een druk op de knop
Dankzij de veelvuldige 
verstelmogelijkheden van de Röwa-
lattenbodem is Unicata een van 
de comfortabelste plekjes in huis. 
Tot wel vier motoren leveren dit 
comfort zodra u de knop van de 
afstandsbediening indrukt. Door de 
nieuw ontwikkelde batterijvoeding 
biedt Röwa daarbij betrouwbare 
bescherming tegen elektro-
magnetische storingsvelden. Door 
de wireless-technologie bent geheel 
flexibel: plaats uw bed in het midden 
van de ruimte. De kabel heeft u 
alleen nodig voor het opladen.

Volledig  
ge ïntegreerde  
lattenbodem



Ontplooi uzelf met smaak 
en allerlei ideeën voor uw 
inrichting. Want Unicata 
biedt niet alleen innerlijke 
waarden. Dit bed verbindt 
op unieke wijze comfort met 
kwalitatief hoogwaardige 
elementen voor de 
vormgeving van ruimten. 
Doe inspiratie op.

De charme van 
het speciale
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C

B

D

Intimiteit creëren. Eigen ideeën 
realiseren. Kleur aandurven. 
Accenten aanbrengen. Blijdschap 
voelen. Ontspannen!

A Bed: 180 × 200 cm
Hoofdbord: M
Poten: platina
Matras: Etera Portland

B Bed: 140 × 200 cm
Hoofdbord: M 
Poten: verchroomde 
U-poten
Matras: Etera Uno

C Bed: 140 × 200 cm
Hoofdbord: M 
Poten: verchroomde 
U-poten
Matras: Etera Portland 

D Bed: 140 × 200 cm 
Hoofdbord: M  
Poten: chroom 
Matras: Etera Portland 
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E Bed: 140 × 200 cm 
Hoofdbord: geen  
Poten: verchroomde U-poten 
Matras: Etera Portland

F Bed: 90 × 200 cm 
Hoofdbord: M 
Poten: beuk 
Matras: Etera Portland

E

Maak van uw  
slaapkamer een  
heerlijk plekje voor  
de speciale uurtjes  
van de dag.

F
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COMFORTBED  
MET LIFTFUNCTIE

De lift is in het bed geïntegreerd.

Het verhoogde voeteneinde om de 
bloedvaten te ontlasten of de bloedsomloop 
te stimuleren.

De ligpositie met verhoogd hoofdeinde of 
om in bed te eten.

Comfortabel in en uit bed stappen bij een 
maximale framehoogte van 68,5 cm.

Een krachtig hulpmiddel in alle 
situaties: met dit comfortbed 
geniet u niet alleen van extra 
comfort als het gaat om slapen 
en liggen, maar ervaart u 
ook de voordelen van een 
weldoordacht concept.
 
Met de elektrische liftfunctie 
kan traploos elke lighoogte 
tussen 33 cm en 68,5 cm worden 
ingesteld, wat heel handig is 
om comfortabel in en uit bed 
te stappen. Op die manier 
ondersteunt het comfortbed 
ook behulpzame familieleden. 
Alle functies zijn eenvoudig 
aan te sturen met de combi-
afstandsbediening.
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Voor momenten 
van ontspanning.
Gewoon even de 

boel de boel laten 
en de dagelijkse 

sleur buitensluiten.
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De afstandsbediening met ingebouwde zaklamp.

De verstelbare lattenbodem maakt het verwisselen van het laken een stuk gemakkelijker.

UNICATA- 
ACCESSOIRES & FEATURES

De elektrisch verstelbare lattenbodem zonder elektromagnetische 
storingsvelden.

Hygiënisch: goed geventileerde matrassen. Een praktische hoogte om onder het bed schoon te maken.

U kunt uw Unicata-bed ook in het donker vinden. De gedempte 
verlichting onder het bed wordt met de afstandsbediening 
ingeschakeld en wijst de weg zonder te storen.
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UW  
LATTENBODEM
Die is bij het Unicata-bed  
al geïntegreerd.



Vier favoriete standen 
permanent opslaan met 
de memory-functie

Stabiele en tegelijkertijd 
zeer elastische veerlatten

Lang meegaande 
ondervering

Individueel regelbare 
stevigheid in de bekken- 
en lordosezone voor 
permanent zachter of 
steviger liggen
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Der Röwa is in alle opzichten speciaal en uw beste 
maatje in allerlei situaties. Hij is individueel in- en 
verstelbaar en past zich altijd aan – of u nu wilt slapen, 
lezen of gewoon even uw benen omhoog wilt leggen.

De ligpositie kunt u comfortabel wijzigen met de 
elektrische afstandsbediening. De motoren werken 
op accu’s ( Premium ), onafhankelijk van het stroomnet 
en zonder elektromagnetische storingsvelden – 
innovatief en helemaal Röwa.

Der Röwa is volledig geïntegreerd in het Unicata-bed 
van Röwa.

Der Röwa-lattenbodem brengt duurzame 
ergonomie, comfort en kwaliteit samen. De 
hoogwaardige, minstens zevenmaal verlijmde 
beukenhouten latten ondersteunen uw 
lichaam daarbij heel harmonieus. De vering 
is aanpasbar. De veerlatten rusten bovendien 
beweeglijk op kunststofveren en passen zich aan 
alle lichaamsbewegingen aan. De typerende 
dubbelswingcontour laat u harmonieus inslapen en 
zorgt voor een goede ventilatie van de matras.

Verstelgemak tot in elk detail 
met tot vier motoren.

De basis  
voor slaapergonomie

DER RÖWA
LATTEN- 
BODEM

De basisversie met automatische 
schouderaanpassing en individueel regel-
bare stevigheid in de bekken- en de 
lordosezone.

Met automatische schouderaanpassing en individueel regelbare stevigheid in de bekken- en de 
lordosezone. Daarnaast tot wel vier elektrische verstelopties: de hoofd-, rug-, bovenbeen- en 
onderbeenzone.
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Comfort 4.0
Ontbijt op bed

Wie graag ontspannen begint aan een nieuw 
dag, zal de ergonomische verstelmogelijkheden 
van de lattenbodem zeker waarderen. Het 
rugdeel, het hoofddeel en het voetendeel – de 
favoriete positie is heel gemakkelijk in te stellen 
met een druk op de knop en kan zelfs in de 
afstandsbediening worden opgeslagen.
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Van ambachtelijk vakmanschap  
tot slaapcultuur.

DE BESTE 
MATRASSEN  
VOOR UNICATA



2928

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 gar-
anderen dat alleen 
eersteklas materialen 
worden verwerkt, 
ongeacht of u enthousiast 
bent over de techniek van 
tonvormige 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 
de wervelkolom en de 
spieren – elke nacht weer. 

Een matrassenfilosofie 
voor iedereen? Niet 
bij Röwa, want wij gar-
anderen dat wij voor 
iedereen het perfecte 
matras kunnen leveren. 
Probeer het uit. U komt 
er snel achter welk matras 
voor u het juiste is.

Vertrouw gewoon  
op uw gevoelMATRASSEN

De Legra-serie

De Etera-serie

Onze geschikte  

Schoudermatrassen voor hoge eisen.

Matraskern van tonvormige pocketveren: comfort voor genieters.

De hoogwaardige Etera-matrassen zijn door tonvormige pocketvering kernen 
met verschillende, exact gedefinieerde sterktes in zeven comfortzones ingedeeld. 
Hierdoor past Etera zich optimaal aan elke lichaamshouding aan, geeft hij licht mee 
of zorgt hij voor dynamische ondersteuning – al naargelang de lichaamszone of 
slaaphouding. De veren zijn apart ingenaaid in pockets van katoen of non-woven 

Alleen als de schouder goed ligt, kunnen de nek- en rugspieren zich ’s nachts echt 
ontspannen. De Legra-matrassen bieden een bijzondere oplossing voor ergo-
nomisch juiste ondersteuning van de schouder. Tijk en matraskern zijn optimaal op 
elkaar afgestemd en beschikken over een functionele schouderzone, die zowel in de 
zij- als de rugligging de schouderpartij optimaal ondersteunt.

en zo slim verbonden dat elke veer bijna volledig onafhankelijk kan reageren en 
de puntelasticiteit van het matras verder wordt versterkt. De Etera-matrastijken 
bevorderen het unieke, aangename gevoel dat elk Etera-matras overbrengt. 
Essentieel daarvoor zijn de zorgvuldige vervaardiging en het gebruik van 
hoogwaardige, natuurlijke materialen.

Het balance-effect.
De speciaal door Röwa ontwikkelde en gepatenteerde balance-veren in de 
schouder- en bekkenzone van de matraskern zorgen voor een evenwichtige 
verhouding tussen ondersteunen en meegeven. De matrastijk is in de schouderzone 
door een speciale tricotsteek extra elastisch.
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De Basic-serie

Tijken voor een  
merkbaar goed gevoel

Het perfecte duo.

Meer dan een omhulsel.

Matrastijken zijn zorgvuldig vervaardigde weefsels van kwaliteitstextiel, die 
natuurlijk op onze vaste locatie in Mössingen worden geproduceerd. Dat ze van 
Röwa zijn, merkt u meteen – dankzij de unieke touch en de prettige zachtheid. 
Elke tijk ondersteunt de ergonomische functies van het matras en draagt bij aan 

Flexibiliteit en stevigheid precies op de juiste plekken zorgen ervoor dat het 
lichaam zich tijdens de slaap goed kan regenereren. Basic-matrassen bieden met 
hun verschillende varianten voor elk slaaptype een ergonomische oplossing. En ze 

een aangenaam microklimaat. U kunt kiezen uit jersey-was- of jersey-
woltijken. De wasbare tijken zijn gemaakt van warmte en vochtregulerend 
functioneel materiaal en kunnen op 60 °C worden gewassen. De wollen 
tijken kunt u professioneel laten reinigen. 

vormen een perfect duo voor tweepersoonsbedden, want alle matrastypen hebben 
dezelfde dikte en alle tijken dezelfde look. En met hun ergonomische zones zijn ze 
allemaal perfect afgestemd op de lattenbodem. Voor een ontspannen nachtrust.

In de Unicata-catalogus 
kunnen wij slechts 
een greep uit ons 
matrassenassortiment 
presenteren, wat ons 
programma omvat meer 
dan 50 mogelijkheden ten 
aanzien van de opbouw 
en de stevigheidsgraad. 
U moet een matras 
uitproberen om te 
bepalen welk ligcomfort 
bij u past. Test uw nieuwe 
matras bij uw Röwa-
dealer en ontdek alle 
mogelijkheden.
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Lekker tot rust komen aan het einde 
van de dag. Genieten. Relaxen. 
Unicata is pure levenskwaliteit.Eenvoudig onderhoud: 

de rand is afneembaar 
en kan professioneel 
worden gereinigd.
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ZO CREËERT 
U UW EIGEN 
DROOMBED
Over afmetingen en mogelijkheden.
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Uw Unicata op maat
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BEGIN  
MET PLANNEN
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Begin met de meetlat bij de 
vormgeving van uw bed. Röwa 
levert alle gangbare afmetingen. 
U kunt voor uw bed een breedte 
tussen 80 en 280 cm kiezen.  
De leverbare lengtes zijn 190 cm, 
200 cm, 210 cm of 220 cm. Voor 
sommige matrassen gelden wel 
beperkingen ten aanzien van de 
tussenmaten en de extra grote 
maten. Uw beddenspecialist kan 
u daar meer over vertellen.

Bedden met een breedte tot  
140 cm worden voorzien van 
een geïntegreerde Röwa-
lattenbodem. Bedden met een 
totale breedte van 160 cm of 
meer worden uitgerust met twee 
lattenbodems. Als u kiest voor 
een hoofdbord, houdt er dan bij 
de planning rekening mee dat de 
hoofdborden breder zijn dan het 
bed. Qua hoogte zijn ze flexibel.

Kies tot slot de poten en bekijk 
bij uw Röwa-dealer onze 
uitgebreide stoffencollectie.
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16 VORMGEVINGS-
MOGELIJKHEDEN Van top tot teen 

combineerbaar

Platina

ChroomBeuken

Chromen U-poten Hoofdbord L
130 cm 

19 cm 90 cm 
Hoofdbord S

19 cm
Hoofdbord M

110 cm

19 cm

19 cm 

Hoofdbord 0
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De complete collectie van RöwaOVER STOFFEN 
EN KLEUREN

Wordt u enthousiast van onze stoffen en dessins? Houdt u 
van kleuren en zachte materialen? Dan moet u beslist de 
uitgebreide stoffencollectie gaan bekijken bij uw Röwa-
dealer.
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GENIETEN VAN  
HET MOMENT
Met uw persoonlijke Unicata-bed.
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 »Slaap lekker.« 
  – Uw beddenmakers
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Bedden

Bed- 
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.

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


