
Slaapverwekkend
goede hotelkamers

Een goede nachtrust met
 het stappenplan voor de juiste bedden 

linnen at work

Opent u binnenkort een bed & breakfast? Gaat 
u een hotel of pension voorzien van een nieuw 
interieur? Gefeliciteerd! Een mooie stap. Daarbij 
komt wel een hoop op u af. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft u een pand op het oog of al in uw bezit. 
Waar begint u? U moet zich verdiepen in wat 

er komt kijken bij het succesvol runnen van uw 
aanwinst. Daar hoort ook de inrichting van de 
kamers bij. Wij geven u en uw gasten graag een 
goede nachtrust met onze tips voor het juiste 
hotelbed!



Wake-up call: 
het bed is de basis 
Een mooie hotelkamer is een totaalbeleving. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u veel tijd 
en aandacht besteedt aan het thema of de 
aankleding ervan. Maar de basis blijft toch het 
bed. U wilt toch niet dat uw gasten zeggen: het 
zag er prachtig uit maar ik heb slecht geslapen. 
Een goed bed is een investering die u altijd 
terugverdient. 

Een goede nachtrust is het beste wat u 
uw gasten kunt bieden. Zij verblijven in uw 
accommodatie om er even tussenuit te zijn, als

onderdeel van een zakenreis, 
om uit te rusten of simpelweg 
als slaapplaats om de 
volgende dag weer gauw op 
pad te gaan. Wat de reden 
van verblijf ook is, en hoe 
kort of lang uw gasten ook 
bij uw verblijven, u wilt dat 
zij een optimale nachtrust 
ervaren. Kwalitatieve bedden 
zijn dan van groot belang. 
Maar hoe herkent u kwaliteit?

Een boxspring is de nieuwe standaard

In de hotellerie zijn boxsprings vrijwel altijd de 
standaard. Deze hebben een luxe uitstraling 
dankzij de gestoffeerde afwerking die men 
zelf kan bepalen. Vaak kan het matras ook 
gestoffeerd worden. Zo kan de boxspring 
aangepast worden aan elk hotelkamerinterieur. 
Een boxspring kan eenvoudig gecombineerd 

worden met elk soort matras. Daarnaast is 
een boxspring vaak hoger waardoor de instap 
voor oudere mensen gemakkelijker is. Ook 
is het makkelijk om te stofzuigen onder een 
boxspring met hoge poten. Bij een boxspring is de 
binnenmaat gelijk aan de buitenmaat, waardoor het 
bed compact en functioneel is in elke hotelkamer.

Een gemiddeld matras voor een diversiteit aan mensen

U kent het wel wanneer u zelf een matras 
gaat kopen: zoveel mensen zoveel wensen. 
Het verschil in lichaamsgewicht is de grootste 
uitdaging. Voor u als hotelier is het zaak om 
voor het gemiddelde slaapcomfort te gaan. 

Dit betekent meestal een medium matras dat 
geschikt is voor mensen tussen de 80 en 120 
kilo. Een goede opbouw van het matras is 
belangrijk. Van samenstelling tot vering en van 
afdeklaag tot drukverdeler.

Lengtematen of standaardmaten?

Mensen worden steeds groter. Waar vroeger 
de standaard 140/160 bij 200 was, is het nu 
180 bij 200. Ook zijn lengtematen van 210 of 
220 mogelijk. De keus valt dan meestal op 210 
omdat dan het standaard beddengoed gebruikt 
kan worden. De standaard hotelbedden zijn 

doorgaans 90 bij 200 (aan te passen naar één- of 
tweepersoonscombinaties). Ook is het belangrijk 
om 80 centimeter loopruimte om het bed te 
houden, omdat de kamer anders nauw aanvoelt. 
Afhankelijk van uw wensen kunnen de boxsprings 
voor ieder interieur op maat gemaakt worden.



Voordelen van 
pocketveringmatrassen

Als u gaat liggen op een matras zijn er twee 
zwaardere gedeeltes van het lichaam die goed 
ondersteund moeten worden: de schouders en 
de heupen. Wanneer deze te diep wegzakken 
in het matras is er geen goede ondersteuning 
voor het gehele lichaam en ontstaat er een 
onnatuurlijke slaaphouding. De gedachte hierbij 
is dat de wervelkolom recht moet zijn bij het 
slapen, waardoor de gast in het diepst van zijn/
haar REM slaap komt, en optimaal uitrust. Een 
pocketveringmatras met zeven zones geeft 
tegendruk op de juiste plaatsen en is hierdoor 
een goede keuze. De zones bij de schouders en 
de heupen geven meer ondersteuning, waardoor 
deze optimale slaaphouding gecreëerd wordt. 

Voordelen van koudschuim

Het meest verkochte matras is het 
koudschuimmatras. Deze heeft een open 
celstructuur, ventileert het beste, is het 
meest duurzaam en ook nog voordelig. 
Koudschuimmatrassen werken met de eenheid 
SG (soortelijk gewicht). Dit staat voor de 
zwaarte van het schuim per kubieke meter. Hoe 
hoger het SG, hoe veerkrachtiger, duurzamer 
en comfortabeler het matras is. Kies voor 
een SG van minimaal 40. Dit is geschikt voor 
volwassenen. Kiest u voor een SG 25 of SG 30, 
dan zit er veel lucht in het schuim, waardoor het 
sneller inzakt en minder opkomt. Dit zijn eigenlijk 
matrassen voor kinderen, omdat die een stuk 
lichter zijn. Voorkom dus kuilen en wegzakken in 
het matras, en let bij aanschaf goed op het SG.
 
Kies niet voor comfortschuim of polyetherschuim. 
Dit is gemaakt van restschuimen en daardoor 
veel minder duurzaam.

Zorg voor een goede matras-kussencombinatie

Vroeger adviseerde men een zo hard mogelijk 
matras. Later werd het tegenovergestelde 
geadviseerd: een waterbed dat met je 
meebeweegt. Tegenwoordig zijn er diverse 
typen matrassen, van pocketvering tot latex 
en koudschuim. Het belangrijkste is echter 
dat je tijdens het slapen je wervelkolom 

zo recht mogelijk houdt. Niet alleen het 
matras daarin is belangrijk, ook het kussen 
speelt een grote rol. Als buikslaper moet het 
kussen niet zo hoog zijn als bij een zijslaper 
bijvoorbeeld. Het is dan ook prettig voor uw 
gasten wanneer zij uit meerdere kussens 
kunnen kiezen.



Hoe lang gaat een matras mee?

Een goed hotelmatras moet ongeveer 10 jaar 
meegaan. Bij een pocketveringmatras verliezen 
de veren in de loop der tijd hun kracht. Bij 
een koudschuimmatras wordt het materiaal 

in de loop der tijd soepeler en verliest het zijn 
ondersteuning. Wanneer u een matras koopt kunt 
u uitrekenen wat het u per jaar gaat kosten en of 
dit de investering waard is. 

Wel of geen topper?

Na het ontwikkelen van schuimmatrassen werd 
de topper bedacht. Dat betekent in feite een 
schuimlaag minder in het matras en een extra 
laag bovenop het matras. Nadeel van een topper 
is dat deze vrijwel altijd tweepersoons zijn en de 
hotellerie is ingericht op éénpersoonsbedden. Wij 
adviseren de aanschaf van een hoger matras met 
vijf centimeter extra schuimlaag. Hierdoor is er 
geen topper nodig maar heeft u wel een optisch 
luxe uitstraling. 

Finishing touch: bedlinnen

Om bij zowel kwaliteit als uitstraling de puntjes 
op de i te zetten, is goed bedlinnen belangrijk. 
Het moet zowel kwalitatief sterk zijn, heel wat 
wasbeurten meegaan en comfort en zachtheid 
bieden voor uw gasten. Daarbij voegt het veel 
sfeer toe aan de ruimte. Een mooi opgemaakt 
bed met een topkwaliteit linnen geeft uw gasten 
een warm welkom. 



Maak kennis met Linnenatwork
 
Wij zijn al 12 jaar dé specialist op het gebied 
van kwalitatieve hotelbedden en hoogwaardig 
horecalinnen. Wij zijn werkzaam in Nederland en 
in het buitenland. Door onze ervaring in het vak 
denken wij gericht mee met de wensen van onze 

klanten. Dat het beste niet altijd het duurste hoeft 
te zijn, merkt u aan onze zeer voordelige prijzen. 
Elk persoonlijk voorstel wordt op maat gemaakt 
door onze linnenadviseurs. 

Voordelen van Linnenatwork 

• compleet aanbod van hotelbedden: van boxspring tot matras en van kussen tot bedlinnen;
• Nederlands fabricaat met Nederlandse maatstaven;
• kwaliteit en duurzaamheid staan hoog in het vaandel;
• standaard brandvertragende tijk bij alle Superior en De Luxe matrassen;
• scherp geprijsd;
• een aflopende garantie van 3 jaar;
• eerlijke en open communicatie.

linnen at work

Hulp nodig bij de inrichting van uw hotelkamers?

Wij helpen u graag bij de inrichting van uw bed and breakfast, hotelkamers of bij vervanging van uw 
huidige bedden. Neem voor vragen of een persoonlijk advies contact met ons op.

Bezoekers adres:
Kerkstraat 5
3764 CR Soest

www.linnenatwork.nl
+31 (0) 35 - 621 60 42
info@linnenatwork.nl


