
C A R T E 
B LANCHE

HUISSTIJL HANDBOEK

2014



Stel je eigen boxspring samen: 

hoofdbord + boxspring + 
matras + poten + evt. topper 

5. Kies uw matras

1. Kies uw maat

  90 x 200* cm

100 x 200* cm

120 x 200* cm

140 x 200* cm

160 x 200* cm

180 x 200* cm

3.. Kies uw hoofdbord

4. Kies uw boxpring

vlak elektrisch

wavecircorecht gecapitonneerd**club

6. Kies uw opties

* Grotere lengte is mogelijk (210/220)

2. Kies de stof,       
   of lederlook en de poten
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** Optie

uitvoering : 2.1 hoofdbord (hoogte 110 cm) gecapitonneerd in Caro Antraciet met voetbank



C A R T E 
B LANCHEKeuze uit een zeer uitgebreide 

collectie van stoffen en lederlooks   

AQUACLEAN
Pioneer in beschermende 
boxspring stoffering

Op zoek naar een gemakkelijk onderhoudbare/
afwasbare boxspring? Dan ben je bij de aquaclean 
stof aan het goede adres. Aquaclean biedt met 
zijn 'aquacleantechnologie' een geavanceerde 
bescherming van de stoffering. Je kan zelfs de meest 
hardnekkige vlekken gemakkelijk verwijderen met wat 
water.

100 mogelijkheden

uitvoering : 2.1 hoofdbord circo (hoogte 110 cm) in Cabella Lichtgroen



aluminium beige natuur oud grijs wenge

oud grijs wengebeige natuur  wenge

blokpoten

luxepoten trapeziumpoten

Kies uw poten 

* Bij een elektrische uitvoering geen sierpoten mogelijk.

*

uitvoering : 3.1 hoofdbord recht (hoogte 110 cm) in Delfino Ecru (cat.2)
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Kies uw hoofdbord

wave

circorecht

club

Option

gecapitonneerd uitvoering : 2.1 hoofdbord recht (hoogte 110 cm) in Ascara Aqua



Kies uw matras
7 ZONE POCKETVEER - COMFORTLAAG - 
AFNEEMBARE HOES

De matras bestaat uit 7 comfortzones die extra ondersteuning geven in de nek-, 
schouder-, en bekkenzone. De kern van de matras bestaat uit pocketveren, die een 
optimale drukverdeling garanderen van uw gewicht. Bovendien zorgen de pocketveren 
voor een goede verluchting..

Kies uw comfortlaag
Elk lichaam is uniek en heeft nood aan de juiste ondersteuning. De comfortmantel speelt 
hierin een belangrijke rol. U kan kiezen uit volgende comfortmantels, naargelang uw 
persoonlijke voorkeur. 
 
 2,5 cm comfortlaag bestaande uit koudschuim HR55 (pocket 7.10).
 De comfortlaag van 2,5 cm HR55 biedt een stevig en duurzaam ligcomfort,
  ventileert  goed en zorgt voor een goede vochtafvoer. Daardoor voelt deze  
 comfortmantel koeler aan, ideaal voor mensen die het snel warm hebben of 
 gemakkelijk transpiereren tijdens het slapen. 

 2,5 cm comfortlaag bestaande uit Latex (pocket 7.20).
 Latex creëert een relatief warm slaapklimaat, ideaal als u het snel koud heeft. een
 bijkomend voordeel is dat de huisstofmijt zich niet graag nestelt in latex, met andere 
 woorden de ideale oplossing voor mensen die allergisch zijn aan huisstofmijt. En 
 uitermate geschikt voor mensen die een zacht en soepel ligcomfort verkiezen. 
 
 2,5 cm comfortlaag bestaande uit Visco (pocket 7.30).
 Visco vormt zich dankzij het lichaamsgewicht en de lichaamstemperaturen,
 naar de contouren van het lichaam. dit zorgt voor een gelijkmatige ver-
 deling van het lichaamsgewicht over het ligoppervlak wat uw slaapkwaliteit 
 alleen maar ten goede komt.

Kies uw afwerking: basis of straight (strakke bies)
De afneembare hoes is een belangrijk pluspunt van de matras: wasbaar op 60°C, staat 
ze garant voor extra hygiëne en anti-allergie

matras met 7 zone 
pocketveer en 
afneembare hoes

optie:
partnerversie, 
2 hardheden in 
1 matras
vraag info aan 
uw verkoper

straightbasic

premium

Uitvoering: 2.1 hoofdbord club (hoogte 110 cm) in Copaco Antraciet

De uitvoering 2.1 met een recht hoofdbord (hoogte 110 cm) in Copaco Antraciet

 is verkrijgbaar in Speed Delivery in maat 160/200 en 180/200. Vraag meer info aan uw verkoper.



Kies uw matras

opgebouwd uit:
3 cm gelfoam 60kg
4 cm evopore 48kg

voordelen:
zeer zacht eerste contact
combinatie van de pocketveren met evopore zorgt 
voor een perfecte ondersteuning
antibacterieel

opgebouwd uit:
3 cm Gelfoam 60kg
4.5 cm viscopore 53kg
2 cm evopore 48kg

voordelen:
zeer zacht eerste contact
combinatie met de visco zorgt voor een 
goede aansluiting aangepast aan 
ieder lichaam geen gevoel van warmte 
meer drukverlagend en ventilerend
antibacterieel

opgebouwd uit:
6 cm Gelfoam 60kg
3 cm viscopore 53kg (Traag reactievermogen)
3 cm viscopore 52kg (Snel reactievermogen)
          
voordelen:
extreem zacht eerste contact
gevoel van omarming en comfort
aangepast aan ieder lichaam
geen gevoel van warmte meer
geleidelijke ondersteuning
drukverlagend en ventilerend
antibacterieel

VISCO-GEL 26 VISCO-GEL 28 VISCO-GEL 30

premium

uitvoering : 2.1 hoofdbord recht (hoogte 110 cm) in Barbados Greige

Deze uitvoering is verkrijgbaar in Speed Delivery in maat 160/200 en 180/200. Vraag meer info aan uw verkoper



Maak van uw slaapkamer een slaapparadijs met de volgende accessoires:

nachtkastje

oud grijs wengebeige natuur

basic

stof met glazen tablet commode

bedmeubels:
  - nachtkastje
  - nachtkastje in stof of in luxe-uitvoering met glazen tablet
  - hangkastje in beige natuur, oud grijs of wengé
  - commode (1795 mm breed, 800 mm hoog, 460 mm diep)
  - gestoffeerde voetbank, classic of gecapitonneerd

voeteinde bed:
  - voetbeugel
  - voetbord

bedcomfort:
 - topper (basic of straight)
 - confortset (2 nekrollen en 2 sierkussens)
 - bedtextiel (hoeslaken, dekbed, dekbedovertrek, 2 kussen en 2 kussenslopen 
  in ecru, grijs of antraciet)

comfortset (2 nekrollen en 2 sierkussens) voetbord

Topper Topper straight



voetbank capitonneerd voetbank classic voetbeugel

uitvoering : 2.1 hoofdbord wave (hoogte 110 cm) in atomic Mouse Grey

met voetbord als optie

uitvoering : 3.1



1940

1949
René Corthouts maakt de eerste 
Recor-matras

1980

1990

1980
Philippe Corthouts stapt mee in het bedrijf

1993
Recor Bedding breidt zijn kantoren, productieruimte & showroom 
uit naar in totaal 25.000m2

2000

2003
lancering Indigo-concept

2004
In samenwerking met het Belgische Scapa label 
lanceert Recor Bedding een beddencollectie 
met bijhorend bedtextiel en accessoires

2010

20…

2016
introductie   van de Visco Gel matras: nieuwe 
evolutie in technisch slapen dankzij het  gebruik 
van gelschuim

2017
Recor Bedding brands bestaat al 30 jaar

Recor produceert 70 jaar lang kwaliteitsvolle 
matrassen. ‘70 jaar Bedmanschap’

René’s kleinzonen, Charles en Adrien, verzekeren 
de verdere toekomst van Recor Bedding
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