
Opgeladen aan uw dag beginnen?

Clima Comfort zet de wereld op zijn kop!

100%



Nooit meer te koud of
te warm in bed.

Door de klimatiserende werking van CLIMAFOAM® bent 
u namelijk altijd verzekerd van het perfecte slaapklimaat. 

Zo wordt u iedere dag weer heerlijk
uitgeslapen wakker.

Stralingsvrij, meer dan 
comfort...

ClimaComfort biedt meer dan een standaard 
kwaliteitsmatras. Naast ergonomie, drukverdeling en 

ventilatie bevatten ClimaComfort-matrassen geen 
stralingsgeleidende materialen die uw slaapritme 
verstoren en schadelijk voor uw gezondheid zijn. 

Dat slaapt wel zo lekker!
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X is al ruim X jaar gespecialiseerd in hoogwaardige 

slaapoplossingen én is een begrip in de regio en ver 

daarbuiten. Bij X vindt u meerdere hoogwaardige 

slaapoplossingen waarmee ieders nachtrust naar een 

hoger niveau wordt getild. 

Met dit doel begeleiden wij klanten in onze winkel 
graag individueel bij de aankoop van een nieuw matras. 
Dit in combinatie met onze passie en vakkundigheid 
onderscheidt ons van vele andere slaapspeciaalzaken. 
Wij zijn ons ervan bewust dat ieder lichaam anders is, 
en dus om een ander matras vraagt. Samen met de klant 
bekijken wij de wensen en mogelijkheden en komen op 
die manier tot de beste oplossing. 

De ergonomisch verantwoorde matrassen in combinatie 
met de klimatiserende werking én het gebruik van 
stralingsvrije materialen, maakt dat ClimaComfort een 
kwalitatief hoogwaardige aanvulling op ons assortiment 
vormt. Wij hebben ClimaComfort aan ons assortiment 
toegevoegd om iedereen optimaal van hun nachtrust 

slaapproblemen. 

Van rugklachten tot nachtzweten, bij X vindt u voor 
ieder lichaamstype of slaapprobleem een ergonomische 
oplossing.

Wilt u binnenkort weer optimaal én zorgeloos van uw 
nachtrust genieten? Dan verwelkomen wij u graag in onze 
winkel! Voor meer informatie en de dichtstbijzijnde dealer 
kunt u te alle tijde terecht op www.clima-comfort.nl. 

MEER INFORMATIE?

www.clima-comfort.nl

Bezoek de website
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Bernard en Jan Rooijackers

Rooijackers Woninginrichter Gemert

Haageijk 12-18

5421 KW Gemert

0492-361496

www.rooijackers-gemert.nl

info@rooijackers-gemert.nl

Rooijackers Woninginrichter Gemert is al ruim 92 jaar 

gespecialiseerd in hoogwaardige slaapoplossingen én is 

een begrip in de regio en ver daarbuiten. Bij Rooijackers 

Woninginrichter Gemert vindt u meerdere hoogwaardige 

slaapoplossingen waarmee ieders nachtrust naar een 

hoger niveau wordt getild.

Met dit doel begeleiden wij klanten in onze winkel

graag individueel bij de aankoop van een nieuw matras.

Dit in combinatie met onze passie en vakkundigheid

onderscheidt ons van vele andere slaapspeciaalzaken.

Wij zijn ons ervan bewust dat ieder lichaam anders is,

en dus om een ander matras vraagt. Samen met de klant

bekijken wij de wensen en mogelijkheden en komen op

die manier tot de beste oplossing.

De ergonomisch verantwoorde matrassen in combinatie

met de klimatiserende werking én het gebruik van

stralingsvrije materialen, maakt dat ClimaComfort een

kwalitatief hoogwaardige aanvulling op ons assortiment

vormt. Wij hebben ClimaComfort aan ons assortiment

toegevoegd om iedereen optimaal van hun nachtrust

te laten genieten, zelfs mensen met specifieke

slaapproblemen.

Van rugklachten tot nachtzweten, bij Rooijackers 

Woninginrichter Gemert vindt u voor ieder lichaamstype of 

slaapprobleem een ergonomische oplossing.

Wilt u binnenkort weer optimaal én zorgeloos van uw

nachtrust genieten? Dan verwelkomen wij u graag in onze

winkel! Voor meer informatie kunt u te alle tijde terecht op 

www.clima-comfort.nl.





Optimaal slaapcomfort door 
innovatief vakmanschap

ClimaComfort is een matrassenfabrikant met passie 
voor slaapcomfort en heeft op basis van onderzoek 
een innovatieve hoogstaande matrassenlijn ontwikkeld. 
Deze lijn is op de markt gebracht onder de merknaam 
ClimaComfort en voldoet aan alle standaard 
kwaliteitsnormen én speelt met ultiem slaapcomfort in 
op de behoeften van de consument. Maar wat is ultiem 
slaapcomfort? ClimaComfort heeft de slaapbehoeften 
van de consument uitvoerig onderzocht. Het onderzoek 
wijst uit dat een groot deel van hen onaangename 
temperaturen ervaart tijdens de nachtrust, er vaak 
grote temperatuurverschillen worden ervaren door 
partners, en veel mensen de dag met hoofdpijn of 
vermoeidheidsklachten beginnen.

De onderzoeksresultaten brengen ClimaComfort 
dichterbij de behoeften van haar klanten en vormde de 
basis voor ClimaComfort-matrassen. De hoogste kwaliteit 
in slaapcomfort, Nederlands vakmanschap en innovatief 
gebruik van de beste materialen staan bij ClimaComfort 
centraal.
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Herkent u dit probleem?
Met ClimaComfort nooit meer te koud of te warm in bed.
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MEER WETEN OVER EVOPORE®

EN VISCOPORE®?
www.clima-comfort.nl

CLIMAFOAM®:
Nooit meer te warm 
óf te koud in bed!

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de 
Nederlandse consument onaangename temperaturen 
ervaart tijdens de nacht. Daarnaast ervaart een 
groot deel van de onderzochte doelgroep grote 
temperatuurverschillen tussen partners; bijvoorbeeld de 
een heeft het ijskoud, de ander snikheet. 
Een CLIMAFOAM® matras biedt de oplossing voor dit 
veelvoorkomende probleem. 

CLIMAFOAM®: de nieuwe innovatie voor optimaal

slaapcomfort.

CLIMAFOAM® is een innovatief, klimatiserend 
matrasschuim op waterbasis dat een extreem elastische 
en open celstructuur heeft. CLIMAFOAM® zorgt voor 
regulering van lichaamswarmte en een constant 
en aangenaam  slaapklimaat. In combinatie met 
hoogwaardige, technische materialen zoals EvoPore® en 
ViscoPore®, die zich onderscheiden in hun duurzaamheid 
en ventilatie, komt de werking van CLIMAFOAM®

optimaal tot zijn recht. Meer informatie over de materialen 
in onze matrassen vindt u op www.clima-comfort.nl.

Solide ergonomische basis

ClimaComfort-matrassen voldoen aan de allerhoogste 
eisen op het gebied van slaapcomfort. Ergonomie, 
drukverdeling en ventilatie in combinatie met 
CLIMAFOAM®, zorgen ervoor dat goed slapen 
weer vanzelfsprekend wordt. De basis van alle 
ClimaComfortmatrassen bestaat uit een gelaagde en 
gezoneerde opbouw van harde, zachte, dempende en 
verende materialen. Dankzij het uitgekiende ontwerp 

slaapcomfort.

Bezoek de website
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METAL 
INSIDE

NO METAL 
INSIDE

Invloed door electro-
magnetische straling 
op uw gezondheid

MEER INFORMATIE OVER DE INVLOED VAN ELECTRO-
MAGNETISCHE STRALING OP UW GEZOND EN NACHTRUST?

www.clima-comfort.nl

Bezoek de website

Wist u dat u de hele dag wordt blootgesteld aan diverse stralingsbronnen? Apparaten zoals computers, televisies 
en mobiele telefoons zenden, zonder dat u het door heeft, continue elektromagnetische straling uit. Uit diverse 
wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat deze elektromagnetische straling schadelijk is voor uw gezondheid. 
Uw nachtrust is van essentieel belang om de dag vol energie te starten. U wilt dus niet dat uw nachtrust ongemerkt 
verstoord wordt. Daarom zijn alle matrassen van ClimaComfort vrij van stralingsgeleidende materialen, zoals metaal. 
Dat slaapt wel zo gerust. 
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Op het gebied van slaapcomfort is het een feit dat 
ergonomie, drukverdeling en ventilatie van cruciaal 
belang zijn voor een goede nachtrust. Maar ultiem 
slaapcomfort is volgens ClimaComfort veel meer dan 
dat. Temperatuurschommelingen kunnen uw nachtrust 
voelbaar verstoren. Maar ook zaken die niet direct zicht- of 
voelbaar zijn, zoals elektromagnetische straling, hebben 
invloed op uw slaapritme. Elektromagnetische straling 
heeft soms zelfs migraine, slapeloosheid, vermoeidheid 
en hormonale problemen tot gevolg. In een gemiddeld 
huishouden is er steeds meer apparatuur aanwezig 
die schadelijke straling afgeeft. Metalen in pocketveer 
matrassen geleiden, versterken en slaan straling op. 
Het is daarom belangrijk om bij de aanschaf van een 
matras goed op de materiaalkeuze te letten.

Bij ClimaComfort vinden wij dat een goede en gezonde 
nachtrust vanzelfsprekend moet zijn. Daarom vindt 
u in onze matrassen innovatieve materialen die géén 
straling geleiden óf opslaan. Geeft u de voorkeur aan een 
veringsmatras dat is afgestemd op uw slaaphouding of 
lichaamsbouw én wilt u zorgeloos en optimaal van uw 
nachtrust kunnen genieten? 

Stralingsvrij slapen

DIVERSE ONDERZOEKEN VINDT 
U DOOR TE GOOGLEN OP:
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De basis van elk 
ClimaComfort matras

Hoofd Schouder Lende  Heup  Bovenbeen  Onderbeen Voet

Dempende
comfortlaag

• dempend én stevig

• ondersteunt 
nauwkeurige
werking
pocketvering

• bevordert 
duurzaamheid en 
slijtvastheid

Drukverlagende
comfortlaag (4 cm)

• Viscopore® spreidt 
drukpunten

• verdeeld in 
lichaamszones

• comfort medium

Tweede 
drukverlagende
comfortlaag (4 cm)

• Viscopore® spreidt 
drukpunten

• verdeeld in 
lichaamszones

• comfort soft

Ondersteunende
comfortlaag (3 cm)

• hoogwaardige 
EvoPore®

• stabiel 
ondersteunend

• opencelstructuur 
voor goede 
ventilatie

Ventilerende 
onderhoes

• sterk ventilerend
3D-afstandsbreisel

• anti-slip coating 
voor stabiele 

 ligging matras 

Klimatiserende laag 
(3 cm)

• CLIMAFOAM® met 
 unieke 

klimatiserende 
werking

• Ventileert zeer 
goed door 
opencelstructuur

Slaapcomfort door ergonomische zone-indeling

ClimaComfort heeft naar voorkeur, slaapgewoonte, postuur en conditie een matras voor ultiem slaapcomfort.  
Ieder matras heeft een gezoneerde kern voor ergonomische ondersteuning en daar boven een klimatiserende toplaag. 
Alle modellen hebben dezelfde hoogte en zijn daardoor ideaal om naast elkaar te gebruiken. ClimaComfort matrassen 
zijn geschikt voor vrijwel iedereen die zorgeloos wil genieten van een optimaal slaapklimaat. U hebt daarnaast ook geen 
omkijken naar uw matras. Het matras hoeft namelijk niet periodiek omgedraaid te worden, zoals bij veel andere 
matrassen wel het geval is. Lekker makkelijk!

Elastische
bovenhoes

• gemakkelijk 
afneembaar

• met klimatiserende 
thermogel®

• behoudt 
eigenschappen bij 
herhaald reinigen

VEILIGE
AANKOOP

CC-200 matras
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Slaapcomfort door drukverdeling

De matrassen met traagschuim vormen zich naar uw
lichaamscontouren en zorgen ervoor dat uw gewicht 
wordt verdeeld over het contactoppervlak. Drukpunten 
nemen af waardoor u tijdens de nachtrust minder van 
houding hoeft te wisselen en uw slaapritme niet verstoord 
wordt.

Slaapcomfort door ventilatie en hygiëne

Een goede ventilatie draagt bij aan een optimaal 
slaapklimaat én een langere levensduur van het matras. 
Warmte en transpiratie worden in een standaard matras 
opgenomen in het ligoppervlak. ClimaComfort matrassen 
zijn voorzien van een toplaag van CLIMA-FOAM®.
Dit zorgt voor een betere verspreiding van de warmte 
waardoor de levensduur van het matras toeneemt én 
onaangenaam hoge temperaturen afnemen.  
De elastische bovenhoes kunt u gemakkelijk op 30oC
graden wassen. De hoes is gemaakt van hoogwaardige 
kwaliteit en heeft daardoor een lange levensduur. Hierdoor 
kunt u minimaal 10 jaar genieten van ultiem slaapcomfort. 

10 jaar garantie!

Onze producten zijn zorgvuldig geproduceerd en gaan 
vele jaren mee. Mocht er toch een probleem zijn met de 
kwaliteit van uw ClimaComfort product, dan heeft u recht 
op 10 jaar garantie. U vindt de garantie voorwaarden op 
onze website.

BEKIJK DE GARANTIEVOORWAARDEN!

www.clima-comfort.nl

Bezoek de website
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klimatiserend

ergonomisch

drukverdelend

ventilerend

ClimaComfort biedt vrijheid. Vrijheid omdat u optimaal 
van uw dag kunt genieten én vrijheid in de samenstelling 

hoofdborden, poten, matrascombinaties en stiksels. 
De bedden en matrassen worden in Nederland 
geproduceerd en geheel afgestemd op uw persoonlijke 
wensen en behoeften.

Optimale ondersteuning 
en uitstekende ventilatie 
met ClimaComfort!

Een bed óf matras 
afgestemd op uw 
slaapbehoeften en smaak!

ClimaComfort biedt naast verschillende matrassen 
ook diverse boxspringcombinaties. Ook de 
boxspringmatrassen bevatten drukverlagende 
eigenschappen en zijn geheel stralingsvrij. 
Bij ClimaComfort heeft u meerdere mogelijkheden op 
het gebied van comfort (vlak of elektrisch) én afwerking 

BEKIJK DE COMPLETE COLLECTIE!

www.clima-comfort.nl

Bezoek de website
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P.S. heeft u zelf een ClimaComortmatras aangeschaft?
Laat weten hoe u wakker wordt en help anderen

aan een heerlijk matras!

BEKIJK REVIEWS VAN ONZE KLANTEN:

www.clima-comfort.nl/reviews

Bezoek de website
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De voordelen van 
ClimaComfort
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