EXPRESS

WAAR COMFORT EN VOORDEEL SAMENKOMEN

Bewezen kwaliteit
Al sinds 1858 is het doel van Pullman u een
heerlijke nachtrust te bezorgen. Onze unieke kijk
op slapen heeft succes, want Pullman matrassen
behoren

al

jaren

tot

de

best

beoordeelde

pocketveermatrassen van Nederland.
Dit bereiken we door intensieve slaap research en
een zorgvuldige materiaalkeuze, die uitgebreid
getest wordt in het innovatieve Pullman Sleeplab
in Zwitserland.

Nederlands vakmanschap

Handgemaakt comfort

Pullman bedden en matrassen worden gemaakt

Pullman matrassen zijn met passie handgemaakt

in Nederland. In het Twentse Vroomshoop staat

door

onze moderne fabriek. De makers van Pullman

ervaring biedt elke Pullman matras individuele

bedden en matrassen zijn trots op hun werk. Met

ondersteuning

hun toewijding geven zij elk product de bijzondere

elektrothermisch nageharde veren en de beste

aandacht die het verdient en laten u de perfecte

luxueuze producten zoals natuurlatex. Precisie

nachtrust ervaren. Elke dag opnieuw.

en finesse zorgen voor een sublieme afwerking.

echte

vakmensen.

en

Door

comfort

de

op

jarenlange

maat.

Met

Wist u dat er zo’n 40 uur handwerk in een Pullman
product zit?

Kies in 4 stappen uw
eigen Pullman Express.

1. Kies uw matras

2. Kies een vlakke of elektrisch verstelbare boxspring

Uitgerust wakker worden begint bij de keuze voor het juiste matras. Alle Pullman matrassen

Onze vaste boxspring heeft een duurzaam en massief

worden voorzien van een kwalitatief hoogstaand gezoneerde Pocketvering welke u ondersteuning

vuren houten frame. De verstelbare boxspring is voorzien

op maat geeft. Kies het Pullman Express matras met onze Honingraat Pocketveer voor een stevig

van een draadloze afstandsbediening en anti-slip. Zo vindt

ligcomfort met een zeer soepele schoudercomfortzone. U heeft hier de keuze uit 3 hardheden;

u moeiteloos de perfecte houding om bijvoorbeeld te lezen

Standard, Firm en Extra Firm. Of kies de Express Luxe met het exclusieve InSide Pocket interieur

of te ontbijten.

voor een soepel ligcomfort met extra ondersteuning waar uw lichaam meer ondersteuning
verdient. Kies hier uit 2 hardheden; Standard en Firm. Combineer uw matras met een
comforttopper voor uw individuele comfort.

3. Kies het comfort van uw comforttopper

4. Kies uw eigen stijl

Dankzij de comforttopper is de overgang tussen twee matrassen minder voelbaar. U heeft

Hoofdbord, bekleding, pootjes; u kunt uw Pullman precies de look geven die bij uw interieurstijl

keuze uit vier comforttoppers uit de Silverline collectie. Onze instapcomforttopper is dankzij de

past. Daarnaast kunt u kiezen uit 3 hoofdborden, het strakke hoofdbord Express Leeds, het

kern van Comfortschuim wat steviger. De comforttoppers met Latex of Natuurlatex zijn weldadig

robuste hoofdbord Express Liverpool of het eigentijds klassieke hoofdbord Express London

zacht en zorgen voor optimale conformiteit en vochtregulatie. De meest luxe comforttopper

Houten, zwart cilindrische of luxe poten vormen de finishing touch van uw persoonlijke Pullman.

bevat pocketveren, waardoor uw lichaam extra ondersteuning krijgt. Alle comforttoppers zijn
verkrijgbaar met split, waardoor het mogelijk blijft om de twee matrassen onafhankelijk van
elkaar te verstellen. De comforttopper is eenvoudig op te maken, te keren en te luchten.

Boxspringcombinatie
Pullman Express
Leeds
2 x boxspring Express vast
1 x hoofdbord Express Leeds
2 x set poten uit basis collectie
2 x matras Express
1 x comforttopper Silverline Comfortschuim

€ 2.699,(vaste uitvoering, 160/180x200 cm)

Meerprijzen o.b.v.
2-persoons combinatie

+

Matras Express Luxe

€ 400

Comforttopper Silverline Latex

€

Comforttopper Silverline Natuurlatex

€ 300

Comforttopper Silverline Pocket

€ 800

150

Boxspring verstelbaar, incl. splittopper €1.400

Zoals getoond: Boxspringcombinatie Pullman Express Leeds verstelbaar 160/180 x 200 voor € 4.099,-

Luxe Poten

€ 100

Lengtemaat 210 cm

€ 250

Lengtemaat 220 cm

€ 500

Boxspringcombinatie
Pullman Express
Liverpool
2 x boxspring Express vast
1 x hoofdbord Express Liverpool
2 x set poten uit basis collectie
2 x matras Express
1 x comforttopper Silverline Comfortschuim

€ 2.899,(vaste uitvoering, 160/180x200)

+

Meerprijzen o.b.v.
2-persoons combinatie
Matras Express Luxe

€ 400

Comforttopper Silverline Latex

€

Comforttopper Silverline Natuurlatex

€ 300

Comforttopper Silverline Pocket

€ 800

150

Boxspring verstelbaar, incl. splittopper €1.400

Zoals getoond: Boxspringcombinatie Pullman Express Liverpool vast 160/180 x 200 voor € 2.899,-

Potenset Luxe

€ 100

Lengtemaat 210 cm

€ 250

Lengtemaat 220 cm

€ 500

Boxspringcombinatie
Pullman Express
London
2 x boxspring Express vast
1 x hoofdbord Express London
2 x set poten uit basis collectie
2 x matras Express
1 x comforttopper Silverline Comfortschuim

€ 3.099,(vaste uitvoering, 160/180x200)

Meerprijzen o.b.v.
2-persoons combinatie

+

Matras Express Luxe

€ 400

Comforttopper Silverline Latex

€

Comforttopper Silverline Natuurlatex

€ 300

Comforttopper Silverline Pocket

€ 800

150

Boxspring verstelbaar, incl. splittopper €1.400

Zoals getoond: Boxspringcombinatie Pullman Express London vast 160/180 x 200 voor € 3.099,-

Potenset Luxe

€ 100

Lengtemaat 210 cm

€ 250

Lengtemaat 220 cm

€ 500

Stel zelf uw Pullm an Express samen
Boxspringset Pullman Express
• Bedhoogte i.c.m. 12 cm poten (exclusief topdek) circa 68 cm
• Breedtematen 160 en 180 cm
• Lengtematen 200, 210 en 220 cm

Boxspring Pullman Express
• Hoogte vaste boxspring circa 27 cm (excl. poten)
• Hoogte verstelbare boxspring circa 25 cm (excl. poten)
• Gezoneerde pocketvering in de boxspring
• Vlak of Elektrisch verstelbare uitvoering
•	De verstelbare box heeft een draadloze RF afstandsbediening

Pullman Express vlak

en is voorzien van een handbedieningslus en anti-slip

Pullman Express verstelbaar met RF afstandsbediening

Matras Express

Matras Express Luxe

• Hoogte ca. 21 cm

• Hoogte ca. 21 cm

• De Honingraat Pocketvering is voorzien van 7 zones

• De matras is uitgevoerd met een gezoneerde InSide Pocketvering

• De afdeklaag bestaat uit Comfortschuim en een flexibele drukverdeler.

• De afdeklaag bestaat uit Comfortschuim en een flexibele drukverdeler.

• Hardheid matras verkrijgbaar in Standard, Firm of Extra Firm

• Hardheid matras verkrijgbaar in Standard of Firm

• Ook leverbaar in 160/180 cm breed, in één hardheid of als Je t’aime

• Ook leverbaar in 160/180 cm breed, in één hardheid of als Je t’aime

• Bekleed in een meubelstof uit de Express Stoffencollectie

• Bekleed in een meubelstof uit de Express Stoffencollectie

HONINGRAAT POCKET

INSIDE POCKET

Nageharde, in honingraat geplaatste,

Nageharde InSide Pocketveren passen zich perfect

pocketveren zorgen voor een steviger

aan de vorm van uw lichaam aan. De buitenste veer

ligcomfort rond de heupzone en dankzij de

vormt zich snel en soepel naar uw lichaamscontouren,

zeer soepele schoudercomfortzone voor

terwijl de binnenste veer reageert op die plaatsen

een minimale druk op de schouders.

waar uw lichaam meer ondersteuning verdient.

Gestoffeerd

Comforttoppers
• Silverline Comfortschuim, hoogte circa 8 cm
• Silverline Latex, hoogte circa 8 cm
• Silverline Natuurlatex, hoogte circa 8 cm
• Silverline Pocket, hoogte circa 12 cm
•	Splittopper bij verstelbare uitvoering; één topper

Silverline Comfortschuim

Silverline Latex

Silverline Natuurlatex

Silverline Pocket

én beide boxsprings onafhankelijk van elkaar
verstellen

Hoofdborden
• Hoofdbord Express Leeds, hoogte 107 cm, links en rechts steekt het hoofbord 3 cm uit, circa 9 cm dik
• Hoofdbord Express Liverpool, hoogte 112 cm, links en rechts steekt het hoofbord 6 cm uit, circa 16 cm dik
• Hoofdbord Express London, hoogte 116 cm, links en rechts steekt het hoofbord 11 cm uit, circa 12 cm dik

Stoffencollectie
Een Pullman is de kroon op uw slaapkamerinterieur. Niet alleen vanwege het stijlvolle design, maar ook door de verfijnde afwerking en de ruime keuze in stoffen. Elegant,
robuust, klassiek, modern of toch expressief? Er is altijd een stof die past bij uw persoonlijkestijl en smaak op interieurgebied. De Pullman Express is leverbaar in stof Como,
Lugano en Orta.

Potencollectie

Accessoires en extra mogelijkheden

Keuze uit

• Hockers, vanaf € 175

• Standaard potenset, zwart cilindrisch

• Voetenbank, vanaf € 550

12 cm of hout rechthoekig 12 cm, in

• Bedlampje voor op het hoofdbord, € 159 (set van twee)

ebben zwart of eiken

• Private light (in- en uitstapverlichting), € 85 (set van twee)

• Luxe potenset, zie de Pullman prijslijst

• Gestoffeerde matrasbeugels bij verstelbare uitvoering, € 150 (set van twee)

Met uitzondering van de Silverline comforttoppers en de accessoires zijn de producten van de Pullman Express niet los leverbaar.

De bijzondere historie van Pullman.
De trein deint zachtjes heen en weer terwijl deze
met een vast ritme over het spoor beweegt en het
landschap doorkruist. Ga met ons mee en ontdek

1915

de bijzondere historie van ons merk.

Pullman wordt wereldwijd

1858
George Mortimer Pullman zet de

de standaard voor ultieme
nachtrust in treinen, Grand
Hotels en op cruiseschepen.

ultieme nachtrust letterlijk op de
rails en voorziet treinstellen van
ongekend comfort.

2022

1937

100%
Nederlands
Fabricaat

Pullman treedt toe tot de Nederlandse
markt. Unieke kennis uit Amerika wordt

Nog steeds werken wij bij

overgedragen op Nederlandse vakmensen.

Pullman dag en nacht aan

nachtrust. Al onze producten

Het ware geheim achter het
succes van Pullman is het unieke

een subliem ligcomfoort
voor een heerlijke ontspannen

1925

veersysteem. Een duurzame

2017

pocketveer met daarin een nog
kleinere pocketveer.

worden in Nederland door
onze eigen vakmensen met
de hand gemaakt.
Uw perfecte nachtrust,
in onze handen.
In 2017 is Pullman 80 jaar gevestigd

2012

in Nederland. Onze boxsprings,

Na de oorlog opent Pullman een fabriek in Zwijndrecht,

matrassen en comforttoppers worden

voorzien van de nieuwste technieken. In de jaren ’90 vindt

naar eigen ontwerp nog steeds

er nog een verhuizing plaats binnen Zwijndrecht om in 2012

dagelijks met de hand vervaardigd.

uiteindelijk in Vroomshoop neer te strijken.
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