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U kunt de levensduur van uw Vispring matras verlengen door deze af en toe om te draaien.

Onze matrassen hebben vullingen aan beide zijden, waardoor ze twee mogelijke slaapoppervlakken 
bieden, evenals een verhoogd niveau van comfort. Door uw matras om te draaien zullen de 
vullingen zich meer gelijkmatig verdelen, wat tevens de ventilatie van uw matras verbetert.

• Hoe u uw matras omdraait

1. Schuif driekwart van de lengte van de matras richting het voeteneinde van de boxspring.
2. Draai de matras 90° naar links of naar rechts.
3. Til de matras op de zijkant bovenop de boxspring.
4. Laat de matras voorzichtig op de boxspring terugvallen richting het hoofdeinde. Hierdoor is  
de matras omgedraaid.
5. Draai de matras weer 90° naar links of naar rechts, afhankelijk van of u van kant moet wisselen 
(niet van toepassing op combinatiematrassen).

• Omdraaien van matrassen met verschillende veerspanningen

Combinatiematrassen die op maat zijn gemaakt met meer dan één soort veerspanning kunnen maar 
op één manier worden omgedraaid, d.w.z. ondersteboven van hoofdeinde naar voeteneinde.

Aan elkaar geritste matrassen met verschillende veerspanningen kunnen alleen van de ene naar de 
andere kant worden gedraaid wanneer u aan uw gebruikelijke kant van het bed wilt blijven slapen. 
Door het verschil in lichaamsgewicht kan de tijd van ‘inzinken’ van beide matrashelften verschillen.

• Omdraaien van matrassen met één veerspanning

Om ervoor te zorgen dat de vulling gelijkmatig verdeeld wordt over de hele matras, kunt u de 
draaimethode het beste afwisselen. De eerste keer draait u de matras ondersteboven van hoofdeinde 
naar voeteneinde. De tweede keer draait u de matras om en draait u het 180°. Herhaal deze stappen 
tijdens de daaropvolgende keren.

• Omdraaien van aan elkaar geritste matrassen met één veerspanning

De matras dient te worden losgeritst voorafgaand aan het draaien en omdraaien. Draai de eerste 
keer beide matrassen van hoofdeinde naar voeteneinde om, zodat ze weer aan elkaar kunnen worden 
geritst. Draai de volgende keer de matrassen simpelweg 180°. Herhaal deze stappen tijdens de 
daaropvolgende keren.
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