Waarom AquaFlitz Waterbed Service?
• AquaFlitz Waterbed Service is gespecialiseerd in het slapen op water.
Door onze ervaring kunnen wij onze klanten zeer goed adviseren.
• We hebben een unieke 45 dagen niet-goed-slapen-geld-terug garantie!
Wanneer u bij ons een compleet systeem koopt, loopt u dus geen risico.
• Wij hebben een 7-daagse service, ook op feestdagen!
• Daar wij geen showroom of winkel hebben zijn wij goedkoper dan andere
collega’s waterbedleveranciers.
• Een persoonlijke benadering naar onze klanten vinden wij heel normaal.
U bent dus geen nummer.
• Vrijblijvend slaapadvies bij u thuis. U hoeft de deur niet uit om u te laten
informeren over de mogelijkheden van slapen op water.

Meer informatie
Voor meer informatie over waterbedden en de voordelen verwijzen wij u graag
naar de volgende websites: www.aquaﬂitz.nl en www.4d-comfort.com
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Een afspraak is
snel gemaakt
U kunt ons bereiken op nummer
06-10202933, 7 dagen per week of
middels een e-mail naar:
info@aquaﬂitz.nl

Ons werkgebied
Leveringen en werkzaamheden op de
Waddeneilanden zijn uitgesloten.

Onze andere
services
• Verhuizing waterbed extern
• Verhuizing waterbed intern

AquaFlitz Waterbed Service
Postbus 135
9640 AC VEENDAM

• Reparaties, 365 dagen service
• Onderhoudsbeurten
• Vrijblijvend slaapadvies bij u thuis

Postbus 135
9640 AC Veendam
Telefoon: 06-10202933
Internet: www.aquaﬂitz.nl
E-mail: info@aquaﬂitz.nl

KVK: 02087444
ABN-AMRO: 47.51.37.078
BTW: NL101936364B01

Waarom een waterbed?

Hygiëne

Een waterbed creëert de ideale omstandigheden voor een totale ontspanning.
Ongeveer een derde van ons leven brengen wij door in bed! Het is daarom enorm
belangrijk om deze lange tijdspanne een zo optimaal mogelijke slaappositie aan
te nemen. Hierdoor wordt overbelasting voorkomen van ruggenwervels en de
wervelschijven. Een verkeerde slaaphouding leidt uiteindelijk tot chronische rugen spierpijnen.

Een gemiddeld mens verliest ieder nacht ongeveer 300cc transpiratievocht.
Het grootste deel van dit vocht kan alleen bij een zeer goed ventilerend matras
verdampen. Maar de resten van het zweetvocht, zoals ureum en zouten, blijven in
het matras aanwezig.

Elke rug is verschillend en verdient daarom een bijzondere, individuele ondersteuning. Een modern waterbed past zich perfect aan uw slaappositie aan. De
draagkracht van water ondersteunt elke centimeter van de rug en zorgt voor een
optimale ontspanning van de wervelkolom.

Tijdens de nacht verliest u ook huidschilfers. Wanneer u weet
dat de huismijt zich voornamelijk voedt met deze huidschilfertjes hoeft daar eigenlijk geen verdere uitleg bij. Niet wasbare
matrassen zijn daarom een geliefkoosde biotoop voor allerhande schimmels en ongedierte.
Een waterbed is het meest hygiënische slaapsysteem op de markt. In tegenstelling
tot een klassiek matras, welke je uiteraard niet kunt uitwassen, kunt u een watermatras 100% reinigen. Al naargelang het type matrashoes kan deze op verschillende manieren perfect schoongemaakt worden.

Stabilisatie

4d vinyl: de revolutie in het waterbed

Je hoort wel eens: ‘Slapen op een watermatras? Daar wordt ik zeeziek van en zo’n
matras beweegt telkens als ik mij beweeg.’ Dit behoort gelukkig al lang tot de
verleden tijd.
Een modern waterbed
biedt voor iedereen de
stabilisering naar wens.
Sommige matrassen bewegen lichtjes, andere
zijn totaal stabiel. Een
uitgekiende stabilisatie
draagt bij tot een beter
ligcomfort en leidt tot
een betere ontspanning
van de rug.

Drukpunten
Bij een traditionele matras ontstaan storende drukpunten op die plekken
waar het matras en het lichaam het zwaarst belast worden. Indien er op het
lichaam een zekere druk wordt uitgeoefend, kan het bloed in de onderliggende
bloedvaten niet meer vrijstromen met spierpijnen en verkrampingen tot gevolg.
(dove lichaamsdelen)
Een foute ligpositie heeft tot gevolg dat de wervelkolom kan doorhangen. Hierdoor
treedt er een vervorming van de tussenwervelschijven op en kan er een pijnlijke
druk ontstaan op de zenuwbanen van de ruggengraat.
Bij een watermatras wordt elke centimeter van het lichaam ondersteunt. Het
lichaamsgewicht wordt zo optimaal verdeeld over een groot oppervlakte en de
druk wordt gelijkmatiger. Hierdoor worden drukpunten, zoals bij een traditioneel
matras, voorkomen.

TTI gebruikt exclusief 4D Vinyl als waterbedfolie, een
vinyl dat opmerkelijke testresultaten laat optekenen. Deze
waterbedfolie heeft zijn kwaliteit reeds bewezen op gebied
van comfort en levensduur.
Zowel in lengte, breedte maar ook diepte toont de moleculestructuur van deze
folie een ongekende sterkte en souplesse. Zonder twijfel verlegt de folie ook de
grenzen van de vierde dimensie: de tijd (spreek: duurzaamheid) en de mogelijkheden om het lichaam te ondersteunen.

Slaapinfo
Graag komen wij bij u thuis om u vrijblijvend te informeren over het slapen op
water. Maak gebruik van deze unieke service en ontvang bij aankoop van een
compleet systeem maar liefst 10% korting op uw nieuwe waterbed.
Vul de onderstaande bon in en wij nemen contact met u op voor een afspraak bij
u thuis. Dit kan van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur.

Mogelijkheden
Een modern waterbed kan op elke vloer worden geplaatst, ook op houten vloeren.
Voorheen waren waterbedden erg zwaar, maar door gebruik te maken van nieuwe
technieken zijn de moderne varianten veel lichter. Onze waterbedden zijn er in
twee varianten, de vrijstaande en de inbouw.
De vrijstaande waterbedden zijn er in alle mogelijke designs.
Onze inbouwbedden passen in elk geschikt bedframe.

Stretch-Top
Als waterbedspecialist kiezen wij voor de beste kwaliteit die op
dit moment op de markt is. Daarom hebben wij gekozen voor
Stretch-Top waterbedden van de Firma TTI nv. Bij deze fabrikant
van waterbedden, gevestigd in België, worden alle onderdelen van
uw waterbed zelf geproduceerd.

Ja, ik wil graag gebruik maken van de
vrijblijvende slaapinfo bij mij thuis
en krijg bij aanschaf van een nieuw
waterbed 10% korting.
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon

RECHT OP 10% KORTING OP EEN COMPLEET WATERBED!

