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ONTDEK DE WONDERE
SLAAPWERELD
VAN PROFINE® WATERBEDDEN

Slapen op een PROFINE® waterbed 
geeft een apart en aangenaam gevoel. 
Waarom dat zo is en wat PROFINE® 
waterbedden zo bijzonder maakt, 
vindt u terug in deze brochure.

Sedert 2001 vervaardigt PROFINE®

kwaliteitswaterbedden in haar eigen
fabriek in België. PROFINE® staat 
garant voor de hoogste kwaliteit, 
innovatie en een ruim aanbod. 
Uw PROFINE® vakhandelaar zal u 
professioneel adviseren over welk
type bed uit ons aanbod het beste 
bij u past.

Zelfs de beste en de mooiste folder 
kan het proefl iggen niet vervangen.
Bezoek daarom uw dichstbijzijnde 
PROFINE® vakhandelaar.
Hij zal u verwennen met vakkundig
en op maat gemaakt slaapadvies.
Zo kent uw toekomstig bed geen 
geheimen meer voor u en rest u enkel 
nog de tijd om te genieten.



BEDTYPE:  EXELLENT SPORT
OPTIE:  NACHTTAFEL „Q“ EN „C“ MET USB INBOUW

FLOW
HOOFDBORD





BEDTYPE:  EXELLENT
OPTIE:  MOVE VERLICHTING
  NACHTTAFELS KWADRANT MET GLAS EN MAGIC POTEN

LUCCA
HOOFDBORD







HET GEHEIM
VAN HET WATERBED

Slapen op een waterbed geeft vooral 
een zeer ontspannen gevoel. Waarom? 
Een PROFINE® waterbed past zich 
vollledig aan aan de welvingen van uw 
lichaam en daar hoeft u niets voor te 
doen. Onder de zwaarste drukpunten, 
bekken, schouder en heup wordt het 
water weggedrukt tot de matras zich 
volledig aan uw lichaamsbouw 
aangepast heeft. 
Het weggedrukte water verplaatst zich 
vervolgens naar de lichste lichaams-
delen, nek, rug, knieholtes en benen 
en ondersteunt deze perfect. Zo wordt 
elke druk op uw lichaam weggenomen 
en er ontstaat een drukvrij en gezond 
ligkomfort.
De bloedsomloop wordt immers nergens 
gehinderd.

Een waterbed is zo fl exibel dat zelfs
zwangere vrouwen tot aan het einde
van hun zwangerschap in elke gewenste
houding comfortabel kunnen slapen.
Een tweepersoonsbed is met 2 matrassen 
verkrijgbaar: beide partners kunnen
comfortabel slapen zelfs wanneer ze
verschillen in lengte of andere comfortbe-
hoeften hebben.

Het waterbed biedt u nog meer voor-
delen: Aangename warmte en volledige
ontspanning van de spieren. Met de geïn-
tegreerde verwarming kan u de
temperatuur zo aangenaam als gewenst
instellen. Uw partner heeft het liever wat
koeler? Geen probleem, indien gewenst
kunnen beide slaapzijdes apart verwarmd 
worden.

Tenslotte is een waterbed zeer hygiënisch.
De watermatras is ondoordringbaar
voor stof, huidschilfers en bacteriën. 
De huisstofmijt maakt geen kans zich te 
nestelen in een waterbed. De oppervlakte 
van de watermatras is makkelijk afwasbaar 
en de hoes kan eenvoudig afgenomen 
worden om te wassen. Mensen met een 
allergie worden dan ook vaak aangeraden 
om in een waterbed te slapen.



BEDTYPE:  ONYX

POLO
HOOFDBORD



BEDTYPE:  EXELLENT
OPTIE:  U-BENCH

KOS
HOOFDBORD



BEDTYPE:  EXELLENT 
OPTIE:  HOOFDBORD PANEL MET RUITENSTIKKING

PANEL
HOOFDBORD



BEDTYPE:  AVANT
OPTIE:  NACHTTAFEL KWADRANT MET GLAS EN VERLICHTING

BASIC PLUS
HOOFDBORD



BETT-TYP:  B-BOX

COMO
HOOFDBORD

OPTIE:  NACHTTAFEL iPHONE MUSIC ALUMINIUM / LADE 



BEDTYPE:  AVANT

RHODOS
HOOFDBORD



BEDTYPE:  ACHTKANT

CABRIO
HOOFDBORD

OPTIE:  CIRCOLO NACHTTAFEL



BEDTYPE:  EXELLENT

WAGNER
HOOFDBORD

BEDTYPE:  EXELLENT
OPTIE:  NACHTTAFEL MODEL „L“

DUETT
HOOFDBORD





PROFINE TECHNIEK IN EEN 
NIEUWE VERPAKKING - 
HET BOXSPRING WATERBED

Het 2Sleep® slaapsysteem van PROFINE® biedt voor elk individu een 
onvergelijkbaar ligcomfort gecombineerd met een prachtig design.

In plaats van de hoge sokkel als constructieonderbouw, reiken de 
zijkanten van een 2Sleep® verder naar onder. Deze kunnen dan in 
dezelfde stof dan het hoofd –en/of voetbord gestoffeerd worden.
Samen met uw 2Sleep® vakhandelaar stelt u uw persoonlijk 2Sleep® 
slaapsysteem samen.

Elk 2Sleep® bedsysteem wordt volgens de regels van 
de kunst met de beste en de meest edele materialen 
met de hand vervaardigd.
2Sleep® biedt u een enorm uitgebreide keuze aan 
stoffen, bedpoten en kleuren.
Daarbij hebt u tevens een aanbod van verschillende
nevenproducten zoals nachttafels en bedkoffers ter 
beschikking.



BEDTYPE:  SPEEDSTER 24 CM MET AFNEEMBARE HOES
OPTIE:  NEKROL / MOOD KUSSEN / CARRÉ KUSSEN

MOOD
HOOFDBORD





BEDTYPE:  BOXSTER 24 CM MET AFNEEMBARE HOES
OPTIE:  SMOOTH KUSSEN / PLAID MET RAND / KUSSEN MET BIES

DANDY
HOOFDBORD





BEDTYPE:  SPEEDSTER
OPTIE:  SIERKUSSEN / NEKROL

SEA
HOOFDBORD





BEDTYPE:  2 SLEEP BOXSTER

DOMESTIC
HOOFDBORD

Wasserbett in BOXSPRING-Optik!

OPTIE:  BEDKOFFER / NACHTTAFEL KWADRANT



BEDTYPE:  2 SLEEP ORIGINAL

CABRIO
HOOFDBORD



BEDTYPE:  2 SLEEP BOXSTER

COSCO
HOOFDBORD



BEDTYPE:  2 SLEEP SPEEDSTER

RONDO
HOOFDBORD



BEDTYPE:  2 SLEEP SPEEDSTER

PANEL
HOOFDBORD

OPTIE:  HOOFDBORD PANEL MET VIERKANTSTIKKING / BEDBANK



BEDTYPE:  2 SLEEP ORIGINAL

CAPITOLE
HOOFDBORD

OPTIE:  BEDKOFFER



BEDTYPE:  2 SLEEP SPEEDSTER

KUBIS
HOOFDBORD

OPTIE:  KWADRANT MET GLAS / CASE MEDIA



Voor wensen die nog verder gaan hebben wij de multimedia 
koffer ontwikkeld. Dit technisch vernuft verschuilt in een, op het 
eerste zicht, bestaande bedkoffer een heus medialandschap. 
Op knopdruk opent deze koffer zich automatisch en komt de 
TV, d.m.v. een lift tevoorschijn. Voor diegene die nog niet onder 
de indruk zouden zijn is er de “2Sound”. Hier wordt door een 
“pulse gever” onder de matras elk geluid omgezet in trillingen. 
Alles wat je nu ziet en hoort, voel je nu ook gelijktijdig
in bed. Multi Media beleving ten top.

DE SLAAPKAMER 
ALS 
COCOONRUIMTE



PANEL
BOUTON

CLEO

BOW CHESS

BOW S COMO



STRIPES

KAPITON

STARS

DOLCE

GALERIJ
HOOFDBORDEN EN ACCESSOIRES



KWADRANT GLAS / LICHT / LADE

SPIDER
NACHTTAFEL

KWADRANT MET ANGLE POTEN

STILETTO
NACHTTAFEL



X NACHTTAFEL

GALERIJ
NACHTTAFELS



KWADRANT iPHONE JUNIOR

NACHTTAFEL
iPHONE MUSIC
ZWART

NACHTTAFEL
iPHONE MUSIC 
ALUMINIUM



KWADRANT iPHONE JUNIOR

i-MUSIC ZUIL

NACHTTAFEL „C“ EN „Q“

GALERIJ
MULTIMEDIA NACHTTAFELS



SLAAPCOMFORT

Een PROFINE® waterbed is de beste voorbereiding op een 
nieuwe dag. Het waterbed past zich aan elke lichaamsvorm 
aan doordat elk punt van het lichaam door het water gedra-
gen wordt. Lichaamsdelen (bekken, schouder en hielen) die 
op een traditionele matras teveel druk ondervinden drukken 
nu het water weg. Het water beweegt zich vervolgens naar
de lichaamsdelen die te weinig ondersteund worden bij-
voorbeeld rug, nek en knieholtes. 

U heeft de keuze om samen op 1 matras te slapen of ieder apart op een eigen aangepaste watermatras. Bij een duo 
systeem kan iedere partner zijn eigen stabilisatie kiezen en bovendien zijn eigen temperatuur instellen. Beide matrassen 
worden in 1 gemeenschappelijke bedkader ingebouwd zonder hinderlijke scheiding

Ieder menselijk lichaam heeft zijn eigen specifi eke vorm. Dankzij de PROFINE® comforttest wordt elke lichaam exact 
opgemeten. Met deze fysiologische gegevens is het mogelijk een watermatras te vervaardigen die perfect op uw 
lichaamsproporties is afgestemd.

Voor een optimale en langdurige bekkenondersteuning heeft u de keuze tussen 5 systemen:

1. Fiber
2. Hydrocylinders
3. Active support
4. Zensleep

Door de natuurlijke houding die het lichaam aanneemt op 
het water kantelt het bekken licht en wordt elke druk van 
de tussenwervelschijven weggenomen. Hierdoor kunnen 
deze zich optimaal regenereren. Minder druk en minder 
draaien tijdens de nacht garanderen een ongestoorde 
diepslaapfase.

leder zijn eigen matras

Op maat gemaakt: „de comforttest“

Bekkenondersteuning

Drukvrij liggen

Stand-14.10.2016
Bemerkuung: modifizierte Zeichnung
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 Profi ne® Watermatras met 
lendenondersteuning (fiber)

Traditionele Matras
Profi ne® watermatras met
lendenondersteuning (Cylinder)
 

Active Support

Zensleep®

Zensleep® Premium “Soft”

Zensleep® Premium “Medium”

Zensleep® Premium “Firm”

Zensleep® Premium met
“optie lendenondersteuning”

Zensleep® Premium “Extra Firm”

Zensleep® Premium met 
“optie schouderzone”

Zensleep® Motion “Soft”

M

SS

F

X F

Zensleep® Motion

Zensleep® Motion “Medium”

M

Zensleep® Motion “Firm”

F

Zensleep® Motion met
“Optie Lendenondersteuning”

Zensleep® Premium



Stand-14.10.2016
Bemerkuung: modifizierte Zeichnung

BE

 Profi ne® Watermatras met 
lendenondersteuning (fiber)

Traditionele Matras
Profi ne® watermatras met
lendenondersteuning (Cylinder)
 

Active Support

Zensleep®

Zensleep® Premium “Soft”

Zensleep® Premium “Medium”

Zensleep® Premium “Firm”

Zensleep® Premium met
“optie lendenondersteuning”

Zensleep® Premium “Extra Firm”

Zensleep® Premium met 
“optie schouderzone”

Zensleep® Motion “Soft”

M

SS

F

X F

Zensleep® Motion

Zensleep® Motion “Medium”

M

Zensleep® Motion “Firm”

F

Zensleep® Motion met
“Optie Lendenondersteuning”

Zensleep® Premium

Met ZenSleep® is PROFINE® erin geslaagd de voordelen van 
slapen op water te combineren met de comfortzones van een 
traditionele matras.
De ZenSleep® watermatras wordt gevuld met een speciaal ont-
wikkelde watervaste schuim. Terwijl het middenste gedeelte van 
de schuimstof vast is, wordt het bovenste gedeelte in vingervorm 
uitgesneden. Hierdoor behoudt u het aangename waterbedge-
voel en biedt het vaste schuimgedeelte de nodige tegendruk. Als 
optie kan de ZenSleep® watermatras met een 
lendenondersteuning gebouwd worden om de wervelkolom 
optimaal te ondersteunen.

Bovendien behoudt u alle voordelen van het waterbed zoals 
de temperatuurregeling, drukvermindering en hygiëne. Met de 
PROFINE® comforttest wordt uw Zensleep bed volledig indivi-
dueel op maat gemaakt. Kortom, een Zensleep bed biedt u een 
ongeëvenaard revolutionair slaapcomfort.
PROFINE® ZenSleep® is verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:

Zensleep® Premium
• soft - medium - fi rm - extra fi rm
• Optie lendenondersteuning of schouderkomfortzone
   ZenSleep® Motion:
• soft - medium - fi rm
• Optie lendenondersteuning

„ZENSLEEP®“ by PROFINE®

by pro�ne ////////////// 

®

WERELDPRIMEUR in de waterbedtechniek



HYGIENE

WATERBED KWALITEIT

Het omhulsel van de watermatras bestaat uit een vinylfolie. PROFINE® vinyl behoort tot de beste vinylfolie op de markt. 
Door een jarenlange nauwe samenwerking met de fi rma Bayer worden voor PROFINE® vinyl de nieuwste technieken en de 
beste materialen gebruikt. Alle PROFINE® watermatrassen worden geproduceerd uit phalatvrije vinyl. Het Mesamoll II 
preparaat, een unieke weekmaker van Lanxess wordt in het hoogste gehalte ingezet voor PROFINE® vinyl. Doorgedreven 
tests hebben bewezen dat dit de levensduur van uw PROFINE® watermatras aanzienlijk verlengt. Profi ne NV laat haar 
specifi eke  vinylformule op regelmatige basis door een onafhankelijk instituut controleren. PROFINE® vinyl voldoet aan de 
Europese standaardnorm EN 71.3: de gebruikte weekmaker is zo onschadelijk en is bijgevolg toegelaten voor baby 
fopspenen.

De Profi ne® Hygiëne initiatieven: Bij een waterbed kan
alles gewassen of afgewassen worden – Zo blijft uw bed
proper alsof het nieuw is.

Matras:
De huiststofmijt heeft geen enkele overlevingskans in een waterbed: De huisstofmijt voedt zich met lichaamsafval waaron-
der huidschilfers en transpiratievocht. Doordat ons lichaamsafval niet in de matras komt, heeft de huisstofmijt te weinig 
voedingsstoffen om zich voort te planten. Bovendien kan het oppervlak van de watermatras met een licht vochtige doek 
afgewassen worden.

Matrashoes:
Onze afneembare waterbedhoezen zijn vervaardigd uit het innovatieve silver plus dubbeldoek. Deze zijn volledig vrij van 
giftige stoffen en geven een extra bescherming tegen huisstofmijt, schimmel en bacteriën.

PROFINE® Vinyl behoort tot de top

... Steeds een hygiënisch en zuiver bed ...

Phalatvrije vinyl

Test-No. D05-0212 FI Hohenstein



HOEZEN

AIRFLOW HOES

HOES NICKY CLEAREST

PROFINE BREEZE HOES

SILVERPLUS HOES MET AANRITSBARE CAPLINER

Silverplus hoes
De standaard waterbedhoes van PROFINE® is vervaar-
digd uit het innovatieve silverplus aegis dubbeldoek en is 
wasbaar tot 60°C.Voor een optimale vochtopname wordt 
de hoes verstept met Tencel en de onderzijde voorzien van 
een afstandsweefsel. Optioneel kan u kiezen voor de glad 
geschoren badstof Nicky Clearest.

Airfl ow hoes
Deze topperhoes is met Zenschuim gevuld en is bijgevolg 
de eerste topper waarvan alle onderdelen wasbaar zijn. 
De hoes kan gewassen worden tot 60°C en de Zenschuim 

kan gemakkelijk onder de douchekraan afgespoeld 
worden. 

Profi ne Breeze
Deze hoes is de beste oplossing voor een optimale venti-
latie en afkoelend effect zonder aan komfort in te boeten. 
De dubbeldoekstof met open gebreide gaatjes zorgt voor 
de perfecte verluchting.
De zachte schuimstofvulling biedt u een bijzonder zacht 
komfort en is tevens wasbaar tot 60 °C.

Om de reiniging van de watermatras te vereenvoudigen, 
is de aanritsbare capliner de beste oplossing. Capliner 
folie is antibakterieel, wasbaar op 95°C en mag in de 
troogtrommel. U bent dan ook optimaal beschermd 

tegen huisstofmijt en allergieën. Het hoogwaardig 
materiaal is waterdampdoorlaatbaar en biedt een perfect 
droog slaapklimaat.



Avant Onyx

SOFTSIDE MODELLE

2CExellent

UNO DUAL

Avant -5 cmExellent 5cm Onyx -5 cm

B-Box 2Sleep Boxster2Sleep Speedster

E BETTSYSTEME

Stand: 01.12.2015
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PROFINE® BEDSYSTEMEN

U heeft de keuze om samen op 1 matras te slapen of ieder 
op een afzonderlijke watermatras met een thermodivider. 
Het duosysteem heeft als voordeel dat iedere partner zijn 

eigen stabilisatie kan kiezen en bovendien zijn eigen 
temperatuursvoorkeur kan instellen.

UNO OF DUO SYSTEEM

Textiel thermodivider 
wasbaar tot 60°C

SOFTSIDE MODELLEN

UNO DUO



SOKKEL- SCHUIVENSOKKEL - POTEN

Uw waterbed staat op een sokkel die u naar uw persoonlijke 
voorkeur uitkiezen kan. Uw Profi ne vakhandelaar biedt u een 
enorme waaier aan kleuren en modellen. 

U kan kiezen voor een gesloten sokkel, schuivensokkel of 
een elegante potenset. 

GARANTIE

Voor onze bijzondere garantiebepaling kan u terecht bij uw 
PROFINE® vakhandelaar.

Om een constante & optimale kwaliteit van uw PROFINE® 
waterbed te garanderen voeren wij een strenge en constante 
kwaliteitscontrole. Alle onderdelen van onze waterbedsytemen 

zijn gecertifi ceerd volgens de strengste normen.
Het in Europa toonaangevende Instituut van de Landelijke 
Nijverheidsinspectie in Nürnberg bevestigt na een aantal 
hardnekkig doorgevoerde testen, de constante hoge 
kwaliteit van onze producten.

Geteste en gecertifi ceerde producten



PROFINE®  TECHNIEK
DETAILS ELEMENTENH TECHNIK

01 Das Stabilisationssystem

02 Dieses komplett zusammen geknüpfte Stabilisationssystem ist am Boden der Matratze befestigt, 
damit es stabil bleibt und nicht verrutschen kann.

03 Ein speziell entwickeltes Additiv von Bayer (Mesamoll II) bewirkt eine noch längere Flexibilität der 
Vinylhaut einer Profile-Wasserbettmatratze.

04 Der Boden der Profile-Matratze ist aus einem speziellen pflegefreien und wärmeverteilendem 
Thermovinyl hergestellt.

05 Die laminierten und vorgeformten Matratzenecken werden mit dem neuesten
Hochfrequenz-Schweißverfahren molekular miteinander verbunden.   

06 Das einzigartiges Entlüftungssystem garantiert immer eine optimale Befüllung.

07 Die Schweissnähte liegen am Boden der Matratze, sodass deren Lebensdauer stark erhöht wird. 

08 Sockel und Bodenplatte: Das Holz der Sockel und Bodenplatten entspricht der
europäische 120 Norm. Profine® fertigt diesen Unterbau aus Holzplatten der Klasse E1.

09 Die Profine® DUO-Kaltschaumumrandung hält das Bett lebenslang in Form und verhilft
Ihnen zu einem bequemen Ein- und Aussteigen. Alle Schaumtypen haben das TÜV Rheinland Siegel.

10 Hochwertige und mehrfach geprufte (GS-TÜV-VDE-CE) Heizungen mit individuell
einstellbarer Temperaturregelung.

11 Standardmäßig ausgerustet mit einer starken und hochwertigen Sicherheitswanne
mit denselben Qualitätsanspruchen wie das Vinyl der Wassermatratzen. Das speziell
hierzu entwickelte Profi x-System verankert diese Sicherheitswanne an der Außenseite
des Bettes.

12 Diese abnehmbaren Wasserbettenauflagen sind aus dem innovativen Silver Plus 
hergestellt, vollkommen frei von giftigen und umweltschädlichen Beimengungen. Einen umfassenden 
Schutz gegen Hausstaubmilben, Schimmel und Bakterien.

Was ist aegis?
Aegis ist kein chemisches Additiv, das verdunsten oder beim Waschen verschwinden
kann. Es hinterlässt eine permanente Schicht auf der Oberfl äche der Faser, die
Bakterien tötet und Bakterienwachstum verhindert. Nach der Aegis Behandlung
haben unsere Stoffe diese antibakteriellen Eigenschaften.

AEGIS Behandlung
Die Aegis Behandlung der Matratzenaufl age bietet einen umfassenden Schutz gegen Pilze und Bakterien.
• Hausstaubmilben werden an ihrer Reproduktion gehindert wegen eines Mangels an Nahrungsstoffen
• Keine unangenehmen Geruche. Die dafür verantwortlichen Mikro-Organismen werden ausgeschaltet
• Keine Hinzufugung toxischer oder umweltgefährdender Stoffe
• Angenehmer, hautsympathischer Stoff
• Waschbar bei 60° C
Alle Teile der Auflage sind Ökotex zertifiziert.

13 Gewichtsverteiler

14 Aluminium Eckverbinder
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DEStand 25.04.2013

01 Het stabilisatiesysteem

02 Het stabilisatiesysteem wordt aan de bodem  
vastgeknoopt en kan bijgevolg niet verschuiven.

03 Een speciaal ontwikkeld additief van Bayer (Mesamoll 
ll) garandeert een langere fl exibiliteit van het vinylopper-
vlak.

04 De bodem van de matras is een warmteverdelende 
thermovinyl en is onderhoudsvrij.

05 De gelamineerde en voorgevormde hoeken worden 
volgens de meest uptodate hoogfrequentie lastechnieken 
moleculair met elkaar verbonden.

06 Het unieke luchtventiel als hulp voor het instellen van 
het juiste waterniveau.

07 Elke lasnaad word volgens de modernste techniek 
gelast. Ze liggen aan de onderkant van de watermatras 
waar de druk van het water het minste is.  Dit garandeert 
een langere levensduur.

08 Sokkel en Bodemplaat: Het hout gebruikt voor sokkels 
en bodemplaten voldoet aan de Europese EN 120 norm.

Profi ne vervaardigt de onderbouw uit hout uitsluitend van de 
E 1 klasse.

09 De PROFINE® Duo HR schuim omranding houdt het 
waterbed gedurende de levensduur in vorm en maakt het 
in- en uitstappen comfortabel. Alle types hebben een TÜV 
Rheinland testcertifi caat

10 Hoogwaardig en volledig gecertifi ceerde verwarmingsele-
menten met individueel instelbare temperatuurregeling.

11 Standaard is een sterke veiligheidsvoering voorzien met 
dezelfde kwaliteitseisen als de vinyl van de watermatras. Het 
speciaal ontwikkeld profi x-systeem verankert de 
voering met kleefstrip aan de buitenzijde van uw bed.

12 Onze afneembare waterbedhoezen zijn standaard vervaar-
digd uit het innovatieve silver plus dubbeldoek. Deze zijn 
volledig vrij van giftige stoffen en geven een extra bescher-
ming tegen huisstofmijt, schimmel en bacteriën.

13 Gewichtsverdelers

14 Aluminium hoekverbinders voor de sokkel




