
CLIMA - De zache latex zorgt voor perfecte vocht- en 
warmteregulering (aanbevolen voor mensen die hevig 
transpireren). De blivend elastische eigenschappen 
van het materiaal staan garant voor drukvermindering 
en ondersteuning (vormvast) in perfecte balans.  

MED - De nieuwste generatie visco-elastisch schuim 
zorgt voor een meer constante temperatuur, optimale 
drukvermindering en is ademend.

OVERTREK - Huidvriendelijk overtrek dat vocht snel 
afvoert en wasbaar is tot 60°C .
• ÖKOTEX Standaard 100 – Klasse 1 (Babyklasse).
• Geschikt voor mensen met allergieën.

Kies de variant, die bij u past.

100% Puracell© 
Talalay Latex

100% Puracell© 
Thermo (PUR)

Vorm naar uw voorkeur... ...voor een heilzame nachtrust.
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Het kussen dat zich aanpast 
aan uw persoonlijke eisen. 

Het innovatieve ontwerp en de bijzondere materialen 
bevorderen een gelijkmatige drukverdeling voor de gevoe-
lige hoofd-, nek- en schouderstreek. Het bevordert een rust 
en ontspanning voor het hele lichaam: u kunt ’s morgens 
uitgerust aan de dag beginnen.

1. Door de ergonomische nekuitsparing ondervindt de 
nek zowel in liggende houding als in zijhouding geen 
enkele druk. Dit bevordert o.a. de spierontspanning en 
zorgt voor een betere bloedtoevoer naar het hoofd.

2.  De twee zijden van het overtrek zijn vervaardigd van 
een 3D spacerstof. Dit garandeert een permanente 
vochtafvoer weg van de huid.

3. De innovatieve 3D oppervlaktestructuur biedt effec-
tieve drukvermindering voor de nekspieren en de 
halswervels. De 3D oppervlaktestructuur zorgt rond 
het hoofd tevens voor continue afvoer van vocht en 
overtollige warmte.

4. Met de twee inlegelementen kunnen drie verschillende 
hoogtes worden ingesteld, geheel naar uw voorkeur. 



Het Sanapur Universal Kussen
Het ergonomische comfortkussen

Sanapur advies:
Het kussen is uitermate geschikt voor zijslapers 
en rugslapers:
1. Stel het kussen in op de hoogte van uw voorkeur
2. Laat uw schouders ontspannen

Het hoofd wordt zacht 
ondersteund en ligt in 
lijn met de natuurlijke 
as van de wervelkolom.

Ergonomisch correcte 
ondersteuning van 
hoofd en nek voor 
ontspannen spieren en 
wervels.

Uw Sanapur adviseur:
Sanapur Universal hoofdkussen MED* 139 €

Sanapur Universal hoofdkussen CLIMA* 149 €

Sanapur Universal reserve-overtrek 29 €

Sanapur  reistas   19 € 

*U ontvangt uw Sanapur kussen
met een gratis reistas!

Prijs incl. BTW

www.sanapur.be
D-57258 Freudenberg


