
LATTOFLEX
ZORGT VOOR UW RUG!



LATTOFLEX
DÉ UITVINDER VAN 
DE LATTENBODEM.

3

In 1957 schreef Lattoflex geschiedenis met de 

uitvinding van de lattenbodem. Lattoflex deelde met 

zijn revolutionaire uitvinding, het ligoppervlak op in 

verschillende segmenten. Zo kreeg het lichaam over 

de hele lengte van het bed een gelijkmatige 

ondersteuning. Zo groeide het merk uit tot dé referentie 

op het vlak van slaapcomfort.

De voorbije decennia bleef Lattoflex (ism de medische 

wereld) fundamenteel onderzoek voeren naar beter en 

gezonder slaapcomfort. Dat leidde tot de ene innovatie 

na de andere, en uiteindelijk tot de definitieve doorbraak.

Met het Winx-systeem introduceert Lattoflex 

geïndividualiseerde slaaptechnologie met voor het 

eerst een volledige driedimensionale ondersteuning van 

het lichaam: in de lengte, de breedte en de diepte.

Lattoflex blijft continu zoeken naar nieuwe methodes 

en materialen om uw slaapcomfort te optimaliseren.

HISTORIEK

1957  Uitvinding van de lattenbodem

1962  Uitvinding van de buigzame houten latten

1963  Start van de samenwerking met de 

 medische wereld

1976  Introductie van het ergonomische hoofdkussen

  

1997  Uitvinding van de Winx-bodem met 

 flexibele vleugels

2004  Introductie van de nieuwe Winx-bodems 

 (Winx 150, Winx 250)

2006  Introductie van de Cover-bedomranding 

 voor de Lattoflex-bodems

2008 Introductie van het Lattoflex-Air concept 

 en de nieuwe Winx-bodems (Winx X2, Winx X3)

2009 Introductie van de Winxbox, de boxspring 

 met Winx-technologie

2012  Uitvinding van de nieuwe technologie 

 ‘Geltex inside’



Winx, slapen op driedimensionaal ondersteunende vleugels.

Met Winx creëerde Lattoflex een andere, unieke manier van slapen. 

Slapen op vleugels, dankzij honderden flexibele steunpunten die uw 

lichaam ‘s nachts in de juiste ligpositiie houden. De vleugels in POM 

(polyoxymethyleen) zitten op stevige glasvezellatten die op hun beurt 

gemonteerd zijn in lathouders. Deze kunststof lathouders kunnen 

veren en balanceren en zorgen ervoor dat de vleugels zich perfect 

in alle 3 dimensies kunnen aanpassen aan uw lichaam.

Dankzij de speciale Winx-oppervlaktestructuur, kan de lucht overal 

vrij circuleren. Ideaal voor een gezonde nachtrust op een duurzaam 

slaapsysteem.

Het belang van een ergonomisch slaapsysteem

Een derde van ons leven brengen wij al slapend door, dat is nodig, 

want slaap is essentieel voor onze levenskwaliteit en ons lichaam. 

Ook voor onze rug is het van belang dat we voldoende  en goed 

slapen. De tussenwervelschijven fungeren als schokdempers en 

kunnen zich alleen herstellen als we onze rug niet belasten. 

Dat gebeurt als we slapen in een correcte ligpositie, met een 

mooie, rechte houding. Een Lattoflex-slaapsysteem garandeert 

u de meest comfortabele en gezonde nachtrust.

Wat is een correcte lighouding?

Door een te zacht bed buigt uw ruggengraat mee met uw 

lichaam en de matras. Een te harde ondergrond duwt uw 

ruggengraat naar boven. De geavanceerde slaaptechnologie 

van Lattoflex zorgt voor de juiste slaaphouding, hierdoor krijgen 

uw ruggenwervels de kans om zich te herstellen. En blijft uw 

lichaam in uitstekende conditie.

TE ZACHT BED

TE HARD BED

LATTOFLEX SLAAPSYSTEEM



De SL1 laat de voordelen van een lattenbodem perfect tot hun recht komen. 

Hij geeft uw lichaam niet alleen een optimale ondersteuning, 

hij garandeert ook een perfecte slaaphygiëne. De SL1 is enkel verkrijgbaar 

in een vlakke uitvoering.

SL1 
THE ORIGINAL!



De SL2 combineert de technologie van de lattenbodem met een bijzonder actuele uitstraling. 

De SL2 is beschikbaar in verschillende modellen, van een volledig vlakke tot een elektrisch 

verstelbare uitvoering.

Afwerking in notelaarhout 
voor een tijdloze look ! 

Lathouders voorzien 
van hardheidsregelaars.

 
Glasvezellatten voor 
een steviger ligcomfort. 

SL2 
DE LATTENBODEM MET 
EEN EXTRA DIMENSIE.



Elke dag voluit van het leven genieten, dat vraagt om een goede nachtrust. Met de Winx X5-bodem biedt Lattoflex u die 

garantie. Elke nacht opnieuw. De Winx X5 perfectioneert het Winx-gevoel. Dankzij de unieke vleugel met 3 individueel 

reagerende steunpunten, bezorgt de Winx X5-bodem u een ongekend soepele ligervaring. De Winx X5 is verkrijgbaar in 

5 modellen, elk met hun eigen mogelijkheden en opties.

WINX X5
UW INNOVATIEF 
SLAAPCOMFORT

De lathouders vormen de basis van de ophanging. 

3 flexibele steunpunten die zich 
nauwkeurig aanpassen aan uw lichaam. 

De zwarte Oblic poten maken van 
de bodem een mooi tijdloos bed ! 



www.lattoflex.be - www.lattoflex.nl

Lattoflex is a part of the                          Group    
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LATTOFLEX GARANTIE 

Alle gebruikte materialen zijn van topkwaliteit en elke fase 

van het productieproces wordt nauwgezet gecontroleerd. 

Daarom kunnen wij u garanderen dat u jarenlang plezier zult 

beleven aan uw Winxbox. Op het garantiebewijs vindt u alle 

details over de toepassingsvoorwaarden.

Ontwerp en vormgeving: Focus Advertising - Bedlinnen: Marie Mees 


