
.05 COMFORTABEL
Pantera heeft een ‘soft touch’ met een con-

stante progressieve tegendruk op de gebieden 
waar uw lichaam het nodig heeft. 

.06 DUURZAAM; 
7 JAAR KWALITEITSGARANTIE

Absoluut vrij van kuilvorming en een hele lange 
levensduur. Na jaren van gebruik, zal het 

comfort en de veerkracht van Pantera 
net zo goed zijn als in het begin. 

.01 ELASTISCH
Pantera verlicht je bewegingen in bed door zijn uitstekende veerkracht. 
Terwijl we slapen, liggen we niet voortdurend in dezelfde positie. Volgens 
wetenschappers, veranderen we tussen de 35 en 40 keer per nacht van 
positie. Ons lichaam zorgt er zelf voor dat zoiets gebeurt, dit komt doordat ons 
lichaam signalen opvangt van de bloedvaten wanneer ze te lang onder een te 
hoge druk staan, wanneer de zenuwen vast komen te zitten of dat weefsel te 
lang gestrekt of samengedrukt wordt. Wanneer dit gebeurt, veranderen we van
positie. Het is belangrijk dat dit gemakkelijk en onopgemerkt gaat, zodat
u heerlijk door kunt slapen zonder wakker te worden. 

.08 VENTILEREND
Door de goede ventilatie voelt Pantera fris en 

hygiënisch.

Zonder enige vuurbestendige toevoegingen heeft Pantera de eigenschap om 
brand te vertragen.
Het is goed om te weten dat Pantera voldoet aan de California 117-A&D 
en FMVSS302-standaard, die de vlamvertragende eigenschappen van het 
materiaal beschrijven. Pantera voldoet aan alle eisen vanwege de aard van 
het materiaal zelf, zonder ook maar enige toevoeging van brandvertragende
chemicaliën.

.04 VUURVERTRAGEND

Hoge consistente eigenschappen. Intensieve laboratoriumtests hebben 
aangetoond dat de uitstekende eigenschappen van Pantera niet worden 
beïnvloed door vochtige omstandigheden. De dichtheid, speciale samen-
stelling en het productieproces resulteren in een uitstekende duurzaamheid 
en vormvastheid. Pantera schuim kent een garantieperiode van 7 jaar 
tegen defecten bij normaal gebruik. Pantera matrassen worden geproduceerd
binnen een zeer klein bereik van toleranties.

.02 GEEN AANSLAG OP STEVIGHEID

Pantera voldoet aan de Oeko-Tex 100, Product- klasse I norm. 
Dankzij de open celstructuur heeft Pantera uitstekende ventilerende 
eigenschappen, wat erg belangrijk is om de temperatuur en de vochtbalans te 
reguleren tijdens en na de slaap. In het achterhoofd dat de gediferentieerde f
celstructuur het comfort optimaliseert, volgt Pantera de natuurlijke contouren 
van het lichaam en zorgt daarom voor een perfecte ondersteuning. Alle 
comfort klasses zijn daarom geschikt voor direct contact met bijvoorbeeld de 
gevoelige huid van een baby.

.03 MENSVRIENDELIJK

.07 VOLLEDIGE ONDERSTEUNING

.08 VOORDELEN VAN PANTERA

Op het eerste gezicht zal ieder matras stevig 
genoeg lijken, maar een goed matras zal 

nauwelijks depressies, holtes of vervorming 
tonen, zelfs niet na jaren van intensief gebruik.

Pantera is op dit moment een van de meest 
duurzame schuimen die er verkrijgbaar zijn.

In onze slaap verliezen we gemiddeld per nacht 
een kwart liter vocht. En al dit vocht moet 

natuurlijk afgevoerd worden.
Dankzij de open celstructuur van het Pantera 

schuim heeft het matras een zeer goede vochtre-
gulatie. Daarnaast zorgt deze open celstructuur 

voor een goede ventialtie van het matras. Dit 
draagt ook weer bij aan een goed en comfortabel 

slaapcomfort.

Doordat het matras zo goed ventileert, is het 
matras sneller droog, wat weer tot gevolg heeft 
dat de huisstofmijt veel minder de kans krijgt en 

is het matras veel langer fris en hygiënisch. 

Een goed matras hoort in eerste instantie zacht 
te zijn met voldoende weerstand op het moment 
dat het belast wordt. Wanneer de weerstand niet 
voldoende is, kunt u het bedbodem gaan voelen.

De eigenschap ‘comfort’ wordt aangegeven door 
de SAG-factor, ook wel comfort-index genoemd. 
Dit is de verhouding tussen de kracht die nodig is 
om het materiaal in te drukken en in hoeverre het 
weerstand geeft. Hoe hoger deze index, hoe 
beter. Pantera scoort zeer goed op deze index 
en is daarmee uitermate geschikt voor matrassen.

Pantera past zich aan uw lichaam aan. Alleen als 
uw schouders en heupen in staat zijn om correct 
in het matras weg te zakken, zal de rest van uw 
lichaam ook goed liggen. Het is belangrijk dat het 
matras past bij de holte van de onderrug en 
opwaartse steun geeft.

Hetzelfde geldt wanneer u op uw zij ligt. Op deze 
manier kan uw wervelkolom in zijn natuurlijke 
positie liggen. Dan pas heeft slapen zijn 
gewenste verfrissende effect en worden we ‘s 
ochtends uitgerust en met een glimlach wakker.


