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SLAPEN IS GOUD WAARD
WAAROM SLAAP ZO BELANGRIJK IS.

HET EMMA TESTLAB
DE WERKPLAATS VOOR  
SLAAPKWALITEIT

We slapen maar liefst een derde van ons leven en dat is niet voor niets. Want misschien lijkt het 
alsof je lichaam tijdens het slapen gewoon uitrust, niets is minder waar. Terwijl jij lekker slaapt, is je 
lichaam namelijk hard aan het werk om te herstellen van de dag. Zo maken je hersenen stofjes aan 
die zorgen voor een lage bloeddruk en een vertraagde hartslag, wordt je afweersysteem
klaargestoomd voor vervelende ziekteverwekkers en ontstekingen en worden alle informatie en
emoties van die dag verwerkt. Als je goed slaapt, voel je je fitter en sterker. Je kunt beter tegen een 
stootje, fysiek én mentaal. Daarom is een optimale slaapomgeving met een goed matras goud 
waard. Want een goed matras is de basis voor een effectieve nachtrust.

Bij Emma gebruiken we alleen de beste materialen met een niet te 
evenaren kwaliteit, zorgvuldig geselecteerd op milieuvriendelijkheid en 
land van herkomst. Van deze materialen ontwerpt en produceert ons 
getalenteerd en gedisciplineerd team, in ons hightech laboratorium in 
Frankfurt, de beste matrassen en meest innovatieve slaapproducten.
Het is dan ook bepaald geen toeval, dat Emma wereldwijd al meer 
dan 1 miljoen keer is verkocht (per juli 2020) en door de Stiftung
Warentest het beste cijfer ooit heeft gekregen (zie ook pagina. 33)
En omdat dat zo mooi is, investeren wij iedere dag verder in dit
testlaboratorium. Zo blijven wij met gemak aan kop.
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SCHUIM OF POCKETVEER
EN WAT DAT EIGENLIJK BETEKENT.
Of je nu kiest voor Diamond, Helix of Smart – ieder Emma matras heeft zijn eigen sterke punten.
En die sterke punten kun je nog aanvullen, door voor de onderste kernlaag van jouw Emma,
te kiezen voor opties aangepast aan je persoonlijke ligvoorkeur: schuim voor meer ondersteuning
of pocketveren voor betere ventilatie.

De beste keuze voor stevig ligcomfort met 
uitstekende lichaamsondersteuning.

Een medium stevig comfort met onbeperkte be-
wegingsvrijheid dankzij kern met pocketvering.

Hard Medium Hybrid

LIGCOMFORT

DE PERFECTE KEUZE
EMMA PREMIUM SELECTION.

Speciaal gemaakt voor de diepe slaapfase Optimale slaaptemperatuur Optimaal ligcomfort
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DE STOF
DIE DROMEN WAARMAAKT.
Grafiet is een niet meer weg te denken grondstof dat in heel veel producten en voor uiteenlopende 
toepassingen het verschil maakt en op deze manier topprestaties levert. Tot nu toe was slapen 
daarop de uitzondering. Terwijl juist op het gebied van slaapkwaliteit topprestaties voor iedereen 
een droom zijn. En om precies die reden kiezen wij nu voor grafiet als succesfactor voor een
ontspannen nachtrust. Met onze Emma Diamond technologie. Dit schuim met open poriën gebruikt  de 
goede warmtegeleiding van grafiet op een geniale manier, om het lichaam snel en langdurig op de 
ideale temperatuur voor de diepe slaapfase te brengen. Daardoor kun je moeiteloos inslapen en van 
een ongekend ontspanningseffect profiteren.

Kortom: Emma Diamond is jouw sleutel tot een topnacht.
En daarmee de sleutel tot meer levensenergie.
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*  Uitgaande van een normale 
8-urige nacht.

CA. 

15 MINUTEN 
DIEPE SLAAP
MEER PER NACHT!*

EMMA DIAMOND
MET DE POWER VAN GRAFIET.
Steeds meer mensen hebben last van slaapstoornissen en dus van te
weinig diepe slaap. Om de diepe slaapfase voor jou zo effi ciënt mogelijk
te maken, is één ding bijzonder belangrijk: een lagere lichaamstem-
peratuur. Alleen als deze op een lager peil is en deze ideale tempe-
ratuur ook constant blijft, kan het lichaam ook echt in de “stand-
by-stand” overgaan. En dat is een probleem, want in bed liggen we 
maar wat vaak op een zelf geproduceerde warme plek, die dit af-
koelen voorkomt. Emma lost het probleem “warmteophoping” op met 
een galactisch mineraal: grafi et. Onze Diamond-technologie maakt 
op geniale wijze gebruik van de goede warmtegeleiding van grafi et 
om het lichaam snel en langdurig op de ideale temperatuur voor diepe 
slaap te brengen. Gebruikers profi teren al in het eerste uur van tot wel 
10% meer diepe slaap en daarmee ook van een merkbaar betere
slaapkwaliteit. Diamond Degree® is dus de sleutel tot een topnacht.
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SLAPEN IS
ALS INTERVALTRAINING.
’s Nachts doorloop je gemiddeld vier tot vijf keer een slaapcyclus. Deze slaapcyclussen duren
gemiddeld 90 minuten en bestaan uit verschillende slaapfases. Na de lichte slaapfase volgt de diepe 
slaapfase. Dé fase waarin je lichaam herstelt en je stofwisseling, afweersysteem, celvernieuwing en 
geheugen op gang worden gehouden. Veel slaapproblemen ontstaan, doordat we geen of te weinig 
diepe slaap doormaken. Je wordt dan moe wakker en hebt sneller last van mentale en lichamelijke 
klachten. Het aantal mensen met dergelijke slaapproblemen groeit steeds verder. Maar ook zonder 
slaapstoornissen geldt: hoe meer diepe slaap, hoe beter! Daarom ontwikkelden wij een technologie, 
die heel gericht deze diepe slaapfase verlengt. En die technologie heet Emma Diamond.

Slaapcyclus
De slaapfases herhalen zich meerdere keren per nacht. Normaal 
gesproken duurt elk cyclus ongeveer 1,5 uur. Bij een gewone
nacht met 7–8 uur slaap, zijn er normaal dus zo‘n 5 slaapcycli.

Lichte slaapfase
Van de slaapcyclus bestaat ca. 55% 
uit de inslaap- of lichte slaapfase.

REM-fase
Daarna komt de droom-
of REM-fase met verhoogde
hersenactiviteit.

Diepe slaapfase
De diepe slaap is de meest 
waardevolle fase, tijdens 
deze fase herstellen lichaam 
en geest het beste.

Diepe slaapfase met
Emma Diamond
tot 12% meer diepe slaap90 minuten

VIND JOUW 
RUST.
ONGEËVENAARD 
HERSTEL.



De totale stilte op de top
geeft mij innerlijke rust.

Mijn energie haal ik uit een
uitgebreide diepe slaap.”
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EMMA DIAMOND
De nieuwste innovatie uit de ontwikkelingsafdeling van Emma houdt zich bezig 
met een van de belangrijkste aspecten van slaaponderzoek: de diepe slaapfase. 
Om het lichaam in diepe slaap te kunnen brengen, moet de lichaamstemperatuur
zakken. Met de Emma-innovatie Diamond Degree® wordt deze optimale slaap-
temperatuur in een recordtijd bereikt. Dat komt doordat de grafi etdeeltjes in de 
bovenste matraslaag overtollige warmte voortdurend afvoeren.

Overzicht van de voordelen:
• Verbetert de diepe slaap
•  Baanbrekende kerntechnologie met grafi etcoating voor het 

afvoeren van overtollige lichaamswarmte 
• In recordtijd naar de ideale slaaptemperatuur
• Effi ciënte en verbeterde rust door verlenging van de diepe slaapfasen
• Perfecte lichaamsondersteuning en drukvermindering  

Matrashoogte ca. 25 cm

DIAMOND DEGREE® GRAFIETSCHUIM 
REVOLUTIONAIRE SCHUIMTECHNOLOGIE 

MET GRAFIETDEELTJES

GRAFIETCOATING
VERLENGT DE DIEPE SLAAP-
FASE DOOR HET AFVOEREN VAN 
LICHAAMSWARMTE

HRX-SCHUIM MET KERNSNEDES 
OPTIMALE LICHAAMSONDERSTEUNING

OOK VERKRIJGBAAR ALS VARIANT MET POCKETVERING

ADAPTIEF 
COMFORTSCHUIM DAT ZICH 
AAN JE LICHAAM AANPAST

AFBEELDING TOONT DE VARIANT MET SCHUIM



De frisse wind op mijn
huid voelen, dat maakt
mij gelukkig.

Een ideaal slaapklimaat
zorgt ervoor dat ik mijzelf
ook fris voel.”
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EMMA HELIX
Het Emma Helix® matras biedt dankzij een innovatieve technologie
maximaal comfort. De Helix®-technologie zorgt voor een optimale
aanpassing aan het lichaam dankzij een ideale drukverdeling en biedt 
hierdoor een gezonde lighouding.

Overzicht van de voordelen:
• Optimaal ligcomfort
• Zeer goed ademend dankzij Airfl ow kanalen
• Individuele ondersteuning van het lichaam
•  Hoge puntelasticiteit en gelijkmatige aanpassing aan 

het lichaam dankzij vloeiende zones
• Ideaal voor onrustige slapers met hoge comforteisen

Matrashoogte ca. 23 cm

HRX-SCHUIM MET KERNSNEDES 
OPTIMALE LICHAAMSONDERSTEUNING

VISCOSCHUIM
STABILISERENDE AANPASSING

AAN HET LICHAAM HELIX-SCHUIM MET INKEPINGEN
VOOR CONTINUE LICHAAMSONDERSTEUNING 

AFBEELDING TOONT DE VARIANT MET SCHUIM

AIRFLOW KANALEN
BETER ADEMEND

OOK VERKRIJGBAAR ALS VARIANT MET POCKETVERING



Dat het mij lukt om mijn
lichaam zelfs in topsnelheid 
volledig in beheersing te 
houden, geeft mij een kick.

’s Nachts is het mijn moment 
voor ontspanning dankzij 
heel veel ligcomfort.”
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EMMA SMART
Het Emma Smart matras zorgt voor heerlijke rust dankzij actieve,
drukverlagende ondersteuning van het hele lichaam. Het meest bijzondere
aan de Smart-technologie is het innovatieve AquaGEL koudschuim, met open 
celstructuur, dat zich perfect aanpast aan ieder lichaam.

Overzicht van de voordelen:
• Optimaal ligcomfort
•  AquaGEL met open celstructuur voor 

aanpassingsvermogen aan het lichaam
•  Perfecte balans tussen ontspanning en inspanning
• Actieve ondersteuning
• HRX schuim voor drukvermindering en stabilisering 

Matrashoogte ca. 21 cm

AQUAGEL-SCHUIM 
MIX VAN GEL EN SCHUIM VOOR STERK 

AANPASSINGSVERMOGEN 

HRX-SCHUIM MET KERNSNEDES 
OPTIMALE LICHAAMSONDERSTEUNING

AFBEELDING TOONT DE VARIANT MET SCHUIM

ADAPTIEF COMFORTSCHUIM
PRECIEZE DRUKVERLAGING

OOK VERKRIJGBAAR ALS VARIANT MET POCKETVERING
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Beschikbare afmetingen (B x L): 80/90/100/120/140/160/180/200 x 200 | 90/100 x 210 | 90/100 x 220

Liggevoel Hard Medium Hybrid Hard Medium Hybrid Hard Medium Hybrid

Gewicht in kg 13 16 16 15 18 17

Totale hoogte in cm 25 25 23 23 21 21

Kernhoogte in cm 24 24 22 22 20 20

DIAMOND-laag in cm 3 3 - - - -

Viscoschuim in cm - - 4 4 - -

Helixschuim in cm - - 10 5 - -

AquaGEL-schuim in cm - - - - 3 2

Comfortschuim in cm 5 6 - - 5 4

HRX-schuim in cm 16 3 8 1 12 2

Pocketveringskern  
in cm - 12 - 12 - 12

Aantal pocketveren - 330 - 330 - 330

Materiaal hoes

Buitenzijde:  99 % polyester, 
1 % elastan

Binnenzijde: 100 % polyester
Bodem: 87 % polyester,
 13 % polypropyleen

Buitenzijde:  99 % polyester, 
1 % elastan

Binnenzijde: 100 % polyester
Bodem: 87 % polyester,
 13 % polypropyleen

Buitenzijde:  99 % polyester, 
1 % elastan

Binnenzijde: 100 % polyester
Bodem: 87 % polyester,
 13 % polypropyleen

PROEFLIGGEN
ERVAAR HET ZELF.
Een matras gaat gemiddeld tien jaar mee, waarvan je er maar liefst drie jaar slapend op doorbrengt. 
Belangrijk dus dat jouw matras past bij je wensen en lichaam. Dit is precies de reden waarom wij je 
van harte uitnodigen om Emma eerst grondig te testen: probeer de testmatrassen bij een Emma-
verkooppunt in jouw buurt. We raden je aan om de volgende methode toe te passen: vind eerst je 
favoriete liggevoel en kies vervolgens de passende technologie. Als laatste stap kies je voor een
passende, onderste kernlaag. Gun jezelf hiervoor rustig de tijd, zodat je kiest voor het Emma matras 
dat perfect bij jou past. En mocht het écht nodig zijn dan kun je het matras, ook tot 100 nachten 
thuis proefslapen, nog omruilen.



CLICK      SLEEP

O
pt

im
ale aanvulling op de

EMMA-matrassen

OPTIMALISEER JE
LIGCOMFORT.
KLEUREN MAKEN HET VERSCHIL.
Emma Click&Sleep is de perfecte lattenbodem voor iedereen, die zijn ligcomfort nog 
persoonlijker wil maken. Met de innovatieve Click&Sleep kun je met een gemakkelijk 
systeem snel het gewenste ligcomfort instellen. Zachter of harder? Jij kiest!
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CLICK&SLEEP X1 CLICK&SLEEP X3

CLICK      SLEEP

S O F T

M E D I U M

H A R D

S O F T

M E D I U M

H A R D

•  Maximale fl exibiliteit en lange levensduur dankzij materiaalcombinatie
van glasvezel en kunststof

•  Persoonlijke instelling van het gewenste ligcomfort (MEDIUM, HARD) 
dankzij innovatieve Click&Sleep technologie

•  Uitstekende ondersteuning van en aanpassing aan het lichaam door
volledig vlak ligoppervlak

•  Verbeterde hygiëne vergeleken met een conventioneel houten frame 
dankzij materialen die ongevoelig zijn voor vocht en temperatuur

•  Gegroefde structuur van het latoppervlak, voor optimale ventilatie en
anti-slip werking

• Uitstekende puntelasticiteit dankzij fl exibele latten van glasvezel
• Gemaakt van recyclebaar materiaal

Met één klik kun je de latten zijdelings van de 
dwarsligger verwijderen en op een andere plek 
opnieuw “vastklikken”. Door de het verplaatsen van 
de latten kun je jouw ligcomfort individueel zachter 
of harder maken.

NIET VERSTELBAAR ELEKTRISCH VERSTELBAAR

PRODUCTEIGENSCHAPPENCLICK&SLEEP TECHNOLOGIE

25 jaar
garantie

Wil je het gekozen ligcomfort van je Emma
niet aanpassen, laat de latten dan gewoon
in de neutrale standaardinstelling.

*standaard bi j
levering

Standaardinstelling MEDIUM*
Als je een iets harder ligcomfort wilt, verplaats de 
latten dan zo, dat de blauwe latten in het midden 
zitten en de gele latten helemaal onderaan.

Instelling HARD

EN HOE SLAAP JIJ?
DRIE INSTELMOGELIJKHEDEN.
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CLICK      SLEEP

MEDIUM

HARD

SOFTSOFT

MEDIUM

HARD

CLICK&SLEEP X1
NIET VERSTELBAAR

CLICK&SLEEP X3
GEMOTORISEERD

Materiaal latten Kunststof/glasvezel Kunststof/glasvezel

Materiaal langsligger Gelaagd berkenhout Gelaagd berkenhout

Materiaal dwarsbalk Massief beukenhout Massief beukenhout

Aantal latten 14 (200 cm lengte)* 14 (200 cm lengte)*

Hoogte buitenste balk in cm 5 7

Hoogte buitenste balk met kap in cm 8 10

Gewicht in kg 11,9 (90 x 200 cm) 26,3 (90 x 200 cm) 

Laadvermogen in kg tot 200 (instelling HARD) tot 200 (instelling HARD)

Motorspecifi caties

-
-
-
-
-
-
-

Blokmotor
Aantal: 2-motorig

Inbouwdiepte: 12,5cm
Ingangsspanning: 100–240 V, 50–60 Hz

Uitvoerspanning: 29V
Beschermingsklasse: IP20
Blokkeerkracht: 2x 6000n

Beschikbare afmetingen
in cm (B x L)

80 x 200
90 x 200 / 210 / 220
100 x 200 / 210 / 220

120 x 200*
140 x 200*

80 x 200
90 x 200 / 210 / 220
100 x 200 / 210 / 220

120 x 200
140 x 200

*120 en 140 cm breedte: hoger aantal latten voor meer stabiliteit

De latten zijn gemaakt van een combinatie van glasvezel met kunststof, waardoor ze extreem 
fl exibel zijn en een lange levensduur hebben. Ook zijn de latten ongevoelig voor eventuele
temperatuurschommelingen. De latten hebben daarnaast een fi jn gegroefd oppervlak, dat
ervoor zorgt dat het matras niet gaat schuiven.

De lattenbodem is zeer licht van gewicht waardoor het verplaatsen of tijdelijk verwijderen van de
bodem, bijvoorbeeld om onder het bed schoon te maken, geen enkel probleem is. Natuurlijk is
hygiëne een must in bed. Het materiaal van de veerlatten neemt niets aan vocht op, waardoor het 
gemakkelijk is schoon te maken. De structuur van het oppervlak blijft hierbij onveranderd.

FLEXIBEL & DUURZAAM
GLASVEZEL IN

VERSCHILLENDE 
DIKTES

HYGIËNISCH LATTENOPPERVLAK
MET GROEVEN VOOR VENTILATIE
EN ANTI-SLIPEFFECT

GLASVEZELKERN VOOR
UITSTEKENDE ELASTICITEIT
EN LANGE HOUDBAARHEID

FLEXIBEL EN DUURZAAM.

ULTRALICHT EN UITERST HYGIËNISCH.



EMMA VEROVERT DE WERELD.
OF DE WERELD VEROVERT EMMA.
Wij van Emma houden niet van half werk. Daarom hebben we ons product direct in de hele wereld 
geïntroduceerd. En met succes. Bij inmiddels al 1,4 miljoen gebruikers. In meer dan 20 landen.
En bij slaapspecialisten overal ter wereld. De vele goede testresultaten zeggen meer dan 1000
woorden. We zijn er blij mee en hopen dat Emma ook jou weet te veroveren.
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Volledige lichaamsondersteuning
Emma zorgt voor goede ondersteuning. Je wervelkolom blijft uitgelijnd,
of je nu een zijslaper, rugslaper of buikslaper bent.

Ademend
Het matras ventileert uitstekend gedurende de nacht. De lucht stroomt vrij,
waardoor jij heerlijk koel blijft tijdens het slapen.

Vochtregulatie
Het Emma matras houdt geen warmte en vocht vast, waardoor overmatig
transpireren tijdens het slapen tot het verleden behoort.

KLIMAATVOORSCHRIFTEN
TOP COVER

AIRGOCELL®-SCHUIM
VOOR UITSTEKEND AANPASSINGSVER-

MOGEN AAN HET LICHAAM

VISCO-ELASTISCH SCHUIM
PUNTELASTISCH VISCO-ELASTISCH SCHUIM

VOOR OPTIMALE DRUKVERDELING

HRX-SCHUIM
EEN KERN VAN HRX- SCHUIM VOOR
PERFECTE LICHAAMSONDERSTEUNING

EMMA O2



Emma Matratzen GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 78
60329 Frankfurt am Main

Deutschland
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