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HET MATRAS | HET KUSSEN | DE BOXSPRING | DE LATTENBODEM | HET GESTOFFEERDE LEDIKANT dat bij u past



HET BED dat bij u past!

Ultima creëert ultieme slaapsystemen, met als doel uw 

welzijn te bevorderen. Onze visie is in alle Ultima producten 

terug te vinden. Tot aan het kleinste detail. Alle ideeën en 

nieuwe ontwikkelingen toetsen we aan deze visie: heeft 

het toegevoegde waarde voor het slaapcomfort van onze 

klanten? 

In de loop der jaren hebben wij met vele innovaties onze 

slaapsystemen zo geperfectioneerd, dat we ieder mens een 

slaaptechnisch passend systeem kunnen bieden. 

Het bed dat bij u past!

Met vriendelijke groet,

Henk Kwakernaat  
  en Jan Roosenburg

Vindt uw  
Ultima dealer 

op ultimabedden.nl

NATUURLIJKE 
MATERIALEN

INSTELBAAR

ERGONOMISCH

HANDGEMAAKT



Boxspring met elektrisch 
instelbare taillezone
Alle Ultima boxen zijn voorzien 

van een speciale schouderzone. 

De nieuwe boxspring Impuls gaat 

echter een stuk verder: naast de 

schouderzone heeft deze box een 

elektrisch verstelbare taillezone. 

Zodat u de box uw persoonlijke 

profiel kunt geven.

ULTIMA innovatie
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DE BOXSPRING 
die bij u past!

Alle Ultima boxsprings uit onze uitgebreide collectie maken we handmatig in 

eigen huis en hebben de volgende unieke eigenschappen:

• Zeer solide MDF bodem met ventilatiegleuven.

• Gezoneerde pocketvering, voorzien van een heup- en schoudercomfort-

zone.

• Afneembare en reinigbare hoezen met antislipzone, zodat de matrassen 

niet van de boxen afglijden. Ook een duo-optie is mogelijk: twee boxen 

met één hoes, waardoor het één grote box lijkt. Dit geeft een heel mooi 

zwevend effect. 

• Alle boxen zijn in meerdere hardheden leverbaar.

• Het programma werkt modulair: iedere box kan gecombi neerd worden met 

iedere achterwand, poot, matras en/of topmatras. En dat in alle gewenste 

maten en stoffen.

• Alle achterwanden hebben een afneembare hoes (met uitzondering van de 

achterwand Capiton).

• Alle boxen zijn vlak en elektrisch verstelbaar leverbaar (met uitzondering 

van de Forma-XL Collectie).

• Alle boxen zijn ook als inzetbox te leveren.

Stel uw eigen 
boxspring 

samen  
op ultimabedden.nl



Van Forma tot Impuls,

Ultima heeft altijd de 

boxspring
die bij u past
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Kijk voor meer 
informatie 

op ultimabedden.nl



Ultima boxsprings zijn leverbaar in drie verschillende varianten:  

Forma, Profielbox en Impuls, allemaal ambachtelijk vervaardigd uit 

de beste materialen. Samen met uw Ultima dealer vindt u altijd  

de boxspring die bij u past.

* ** ***
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Profielbox
Deze boxspring is leverbaar 
met 4 voorgedefinieerde 
lichaamsprofielen, waarbij we 
uitgegaan zijn van de inter
nationale standaard die ook in 
de kledingindustrie gebruikt 
wordt.

• Solide MDF bodem met ventilatie.

• Afneembare en reinigbare 

bekleding.

• Standaard antislipzone.

• Vlakke en elektrisch verstelbare 

uitvoering.

• Maatwerk mogelijk. 

• Leverbaar in medium en stevig.

Extra ten opzichte van Forma: 

• Keuze uit 4 persoonlijke profielen. 

• 6 maanden omruilgarantie.

Impuls
De boxspring Impuls gaat nog een  
stap verder dan de Forma. Naast de 
heup en schouderzone is de Impuls 
voorzien van een elektrisch instel
bare taillezone. Zo kunt u de box uw 
persoonlijke profiel geven.

• Solide MDF bodem met ventilatie.

• Pocketvering met heup- en schouderzone.

• Leverbaar in medium en stevig.

• Afneembare en reinigbare bekleding.

• Standaard antislipzone.

• Vlakke en elektrisch verstelbare uitvoering.

• Maatwerk mogelijk.

Extra ten opzichte van Forma: 

• Elektrisch instelbare taillezone.

• Ook achteraf traploos na te stellen.

• Voorzien van draadloze 

afstandsbediening met hoogte-

indicatie.

Forma
Dit is de basiscollectie van Ultima. 
Deze boxen vormen een uitstekende 
basis voor uw nieuwe boxspring
combinatie. Ze zijn voorzien van een 
pocketvering met een speciale heup 
en schoudercomfortzone.

Te combineren met alle Ultima achterwanden, 

poten, matrassen en/of topmatrassen.

• Leverbaar in 3 verschillende hoogtes.

• Solide MDF bodem met ventilatie.

• Pocketvering met heup- en schouderzone.

• Leverbaar in medium en stevig.

• Afneembare en reinigbare bekleding.

• Standaard antislipzone.

• Vlakke en elektrisch verstelbare uitvoering.

• Maatwerk mogelijk.

 Stevig   Medium   Soepel

A-PROFIEL

X-PROFIEL

V-PROFIEL

H-PROFIEL



Maatwerk
Door de ambachtelijke productie 

van Ultima is het gehele 

programma als maatwerk 

leverbaar. Zo is iedere 

achterwand, boxspring of (top)

matras in afwijkende maten 

leverbaar. Samen met uw Ultima 

dealer vinden we gegarandeerd 

een passende oplossing.

ULTIMA maatwerk
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HET LEDIKANT  
dat bij u past!

Een robuust gestoffeerd ledikant die als stand-alone te 

plaatsen is, of in combinatie met een achterwand en/of een 

voetbord. De zijden zijn 29 cm hoog en 4 cm dik en zijn 

voorzien van verstelbare bedhaken en een middenbalk. 

Geschikt voor alle soorten matrasdragers en te combineren 

met alle Ultima achterwanden, voetborden en poten.



Lattenbodem Silhouet
Deze bodem is er op gebaseerd 

dat het lichaam in iedere 

slaaphouding ergonomisch op de 

juiste manier ondersteund wordt.

De lattenbodem Silhouet is zowel 

als inbouw en als stand-alone te 

gebruiken. Leverbaar in vlakke 

en elektrische uitvoering en 

te combineren met alle Ultima 

matrassen.

ULTIMA innovatie
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DE LATTENBODEM  
die bij u past!

De basis voor de Silhouet lattenbodem is de dubbele 

gepatenteerde lat. De soepele bovenlat is aan de uiteinden 

verbonden met een stevige onderlat. Deze dubbele lat geeft 

bij elke lighouding de juiste ondersteuning over de gehele 

breedte van het bed. De unieke vorm van de lat voorkomt 

een gespannen lighouding en een wegroleffect dat vaak 

optreedt bij lattenbodems met gebogen latten.

De lattensets zijn door hoogwaardige kunststof veer-

mechanieken verbonden met het frame. Bovendien  

kunnen de veermechanieken in hoogte worden versteld. 

Zo kunnen de lichaamscontouren vooraf worden ingesteld. 

Elk lichaamsprofiel kan op een optimale ondersteuning 

rekenen. De wervelkolom kan zijn natuurlijke houding 

aannemen waardoor een gezonde en ontspannen lighouding 

wordt gerealiseerd.

Vind de 
dichtstbijzijnde  
Ultima dealer 

op ultimabedden.nl



Climate
De Climate tijk is speciaal 

ontwikkeld om warmteontwikkeling 

in bed op te lossen. Deze tijk 

is als optie leverbaar op 

alle Ultima matrassen 

en topmatrassen, en 

standaard op alle 

Ultima kussens.

ULTIMA innovatie

8

HET MATRAS  
dat bij u past!

Eén van de belangrijkste onderdelen van uw slaapsysteem is het 

matras. Denk hierbij aan het aanpassen van de zones of speciale 

afdekmaterialen. Dit kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld mensen met 

overgewicht, allergieën, schouder- en/of nekklachten. Samen met uw 

Ultima dealer vinden we gegarandeerd de beste oplossing.

Ultima maakt in eigen huis een uitgebreide collectie matrassen in 

pocketvering, natuurlatex, visco-elastisch schuim (traagschuim) en 

Energy-foam. Deze zijn allemaal te leveren in verschillende hardheden 

en met verschillende tijken. Alle Ultima matrassen zijn ook als maatwerk 

leverbaar.

Altijd 
60 dagen 

omruilgarantie 
ultimabedden.nl



Rugzij kussen
Uit onderzoek is gebleken dat 

veel mensen zowel op de rug als 

de zij slapen. Het nieuwe rug-zij 

kussen van Ultima geeft een 

optimale ondersteuning in beide 

lighoudingen.

ULTIMA innovatie
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HET KUSSEN  
dat bij u past!

Een hoofdkussen is een zeer persoonlijke zaak. De keuze 

van het hoofdkussen hangt van een aantal zaken af. Welk 

slaapsysteem heeft u? Wat is uw persoonlijke voorkeur? 

Slaapt u op uw zij, buik of op uw rug? Kortom: zoveel 

mensen, zoveel kussens.

Daarom biedt Ultima een gevarieerde collectie ergonomische 

hoofdkussens in diverse materialen zoals latex en 

traagschuim. Deze kussens zijn ook nog in diverse hoogtes 

en/of hardheden te verkrijgen, zodat er altijd een passend 

Ultima hoofdkussen voor u is.
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55 JAAR ERVARING 
in slaapcomfort

Oprichter Herman Kwakernaat heeft in 1960 de basis gelegd toen hij zich 

vestigde als woninginrichter. Grote uitdaging van Herman was het zoeken 

naar en het bieden van het ultieme slaapcomfort aan de klant. In de loop der 

jaren werden zelfstandig nieuwe producten ontwikkeld en onder licentie door 

derden vervaardigd. Een logische stap was de oprichting van Ultima. Na de 

overname door zijn zoon Henk werd dezelfde missie voortgezet en zijn in de 

loop der jaren verschillende innovaties geïntroduceerd.

Inmiddels heeft ook de derde generatie zijn intrede gemaakt binnen Ultima, 

zodat we ook de volgende 55 jaar met vertrouwen tegemoet zien.

Specialist in 
slaapcomfort 
sinds 1960 

ultimabedden.nl
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Handgemaakt
Alle producten van Ultima worden 

met de hand vervaardigd. Daarom 

is maatwerk voor ons standaard. 

Informeer eens bij uw Ultima 

dealer naar de mogelijkheden.

Instelbaar
De meeste producten van Ultima 

zijn persoonlijk instelbaar. Uw 

Ultima dealer helpt u graag verder 

met een persoonlijk advies.

Natuurlijke materialen
Ultima verwerkt in haar producten 

zoveel mogelijk natuurlijke 

materialen. Denk hierbij aan 

scheerwol, katoen, paardenhaar en 

natuurlatex.

Ergonomisch
Ieder product van Ultima is 

ontwikkeld vanuit dezelfde visie: 

het creëren van het ergonomisch 

meest optimale slaapproduct voor 

de consument. Omdat geen mens 

gelijk is, kan Ultima voor iedereen 

een persoonlijk bed leveren. 
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www.ultimabedden.nl

Uw Ultima dealer


