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6.   NIEUW  Door middel van de beide inlegelemen-
ten kunnen VIER verschillende hoogten individueel 
worden ingesteld. De juiste hoogte van het kussen is 
afhankelijk van de breedte van uw schouders en de 
flexibiliteit van de matras in de schouderzone. Door 
de vier verschillende mogelijkheden kunt u kiezen 
wat voor u de juiste hoogte is.

De twee onderste inlegplaten (27 en 18 mm dik) 
zijn gemaakt van PuraCell® Hydro Soft-schuim. Dit 
speciale materiaal biedt een constante hoogtestabi-
liteit en een efficiente vochtregulatie vor een gezond 
slaapklimaat. Het materiaal is echter duurzamer dan 
de Talalay latex van het CLIMA-kussen of het visco-  
schuim van het MED-kussen. Dit maakt het gemak-
kelijker om de platen te verwisselen en het eraf en 
erop trekken van de hoes.

Servaas Bingé, 
teamdokter Lotto Soudal: 
“Joop Zoetemelk zei het al:  
de Tour win je in bed. 

Het klopt dat slaap een 
belang rijk onderdeel is in het 
leven van een topsporter. 

De SANAPUR Original kussens bieden een waaier aan 
voordelen. Door hun unieke vorm corrigeren ze de 
slaaphouding. De halswervelkolom wordt gestrekt en 
dat maakt de spierspanningen los. 
Het bloed zal optimaal circu-
leren en de spieren ontspannen. 
Hierdoor kunnen de renners in 
topvorm opstaan.”

 ...voor een gezonde slaappositie.
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 Innovatieve functionaliteit ...

Zo helpt het SANAPUR Original kussen je:

1. De gecentreerde uitsparing houdt het hoofd 
stabiel in de natuurlijke as van de wervelkom.

2. De uitsparingen aan de zijkanten laten een  
comfortabele houding van de schouders toe 
bij een zijdelingse slaappositie. In ruglig kan 
de trapezius rugspier zich volledig ontspannen.

3. De holte in het midden verhindert het afsluiten 
van de gehoorgang waardoor overdruk in de 
oren bij zijdelingse slaappositie vermeden wordt.

4. De afgeronde inkeping fungeert als zachte  
neksteun en voorziet een verbeterde door-
bloeding naar het hoofd.

5. De innovatieve 3D-oppervlaktestructuur biedt 
efficiënte ontlasting van de nekspieren en de 
halswervels.  Ook zorgt de 3D-oppervlaktestruc-
tuur voor continue afvoer van vocht en overtolli-
ge warmte rond het hoofd.

::  Blokkering van hals- & bovenste 
schoudergewrichten of de  
thoracale wervelkolom,

::  Musculaire spanningen in nek 
en/of schouder,

::  Pijnlijke schouder-
gewrichten,

::  Rugklachten, 
spanningshoofd pijn, …

De Puracell© Cosy Soft stof is een innovatie op het 
gebied van kussens. Dit heerlijk fluweelzachte over-
trek is huidvriendelijk en extreem ademend.
• Lyocell Micro-TENCEL® met eucalyptusaandeel
• Ökotex standaard 100 klasse 1 (babyklasse)
• Voorzien van anti-pilling (reduceert pilling)
• wasbaar tot 60°C en hypoallergeen.

BI-OME is een revolutionaire, nieuwe technologie 
voor duurzame eliminering van schadelijke organis-
men zoals schimmel, algen en bacteriën. 
Als 100% biologisch is het volledig 
onschadelijk voor mens en milieu. 
Zo blijft uw bed een gezonde leefruimte.  

Meer informatie op www.sanapur.be

De zachte hoes Cosy Soft!

®

Gepatenteerd

Ontdek ons slaapsysteem op:
 www.sanapur.be



 HET SANAPUR 
ORIGINAL KUSSEN  

Eerste hulp bij 
nekklachten

De Sanapur adviseur
Zo gebruik je het Sanapur kussen:
1. Stel het kussen in op de voor jou geschikte hoogte.
2. Plaats je hoofd centraal in de trechter.
3. Ontspan bewust je schouders.

In zijlig glijden de schouders dankzij de voorziene 
uitsparingen in een comfortable positie

In ruglig wordt het hoofd zacht ondersteund en 
ontspannen de nek-wervels zich volledig.

CLIMA - De Talalay-latex van het kussen heeft een 
effectieve vocht- en warmteregulatie. De zachte en 
elastische eigenschappen bieden een perfecte bal-
ans tussen drukverlaging en ondersteuning.   

Aabevolen als:
• je de neiging hebt om meer te zweten. 
• je geeft de voorkeur aan constante stabiliteit in 
 de hoogte.

MED - Het innovatieve schuim van het kussen biedt 
een perfecte drukvermindering en ademend vermo-
gen. In combinatie met het 3D-slaapoppervlak biedt 
het een omhullend slaapgevoel, zelfs in kamers met 
lage temperaturen. 

Aanbevolen als:
• je erg gevoelig bent voor druk. 
• een zachte, rustgevende drukverlichting is van 
 het grootste belang.

Kies de variant die het best bij je past. 

Sanapur Original hoofdkussen MED*
Art.-Nr. K1345.40

Sanapur Original hoofdkussen CLIMA*
Art.-Nr. K1346.40

Sanapur Original hoesvervanger
Art.-Nr. B1345.00
Sanapur Original kussensloop 
wit (100% katoen)
Art.-Nr. C1345.00
Sanapur Original kussensloop 
beige (100% katoen)
Art.-Nr. C1345.10

Sanapur Original kussensloop 
grauw (100% katoen)
Art.-Nr. C1345.20
Sanapur reishoes    
Art.-Nr. H1343.00

Puracell® 
Talalay Latex / Hydro Soft (PUR)

Puracell® 
Thermo / Hydro Soft (PUR)

Met gratis reishoes

UW SANAPUR PARTNER:

www.sanapur.be
D-57258 Freudenberg
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