
Op zoek naar een nieuw matras of bed?

‘Een duurzaam matras gemaakt van 
natuurlijke materialen hoeft niet duur te zijn.’

Gaat er voor jou niets boven je eigen bed? Dat dachten we bij Bedaffair ook. Dat viel het duurzame bedden-
merk en - winkel even tegen. Zo kwamen ze erachter dat veel mensen eigenlijk niet weten waar ze op slapen. 
Of klachten hebben zoals; het bed uitdrijven vanwege warmte, of dat het matras ernstige kuilen vertoond. Dat 
de beddenindustrie rechtstreeks verbonden is aan de olie- en chemie industrie, is voor velen onbekend. Voor 
de impact van kleding en voedsel wordt veel nagedacht, maar de impact van een matras, daar staan niet veel 
mensen bij stil. Bedaffair doet dit wel.

Bedaffair, de grootste duurzame beddenwinkel van de Benelux

Dat kan anders, vonden Bedaffair’s eigenaren Arend en Marjolein Vaders. Sterker nog: dat móet anders. En zo 
startten zij, in 1994, met het maken van ecologische matrassen en boxsprings. Met de hand gemaakt van uit-
sluitend natuurlijke materialen zoals biologisch katoen, biologische wol, paardenhaar, natuurlatex en hennep.

Goede Nachtrust
De natuurlijke comfortlagen, zijn vrij van schadelijke stoffen, sluiten perfect aan bij je lichaam en zorgen voor 
een droog en aangenaam slaapcomfort. Bij warmte én bij kou. En – dat vergaten we er bijna bij te vertellen – 
het ligt ook nog eens héél lekker.

Kortom, Bedaffair is een totale win – win situatie; goed voor het milieu, goed voor jouw nachtrust.
We zetten de voordelen nog even voor je op een rijtje. 

Optimaal ademend en ventilerend
Per nacht verliezen we 1,5 liter vocht. Dat is best veel. Het is best belangrijk dat de materialen in je bed dit 
vocht opvangen én droog blijven. Dat doen natuurlijke materialen. Wol kan tot 1,5 keer aan vocht opnemen 
zónder nat aan te voelen. Daarbij kan het van nature niet schimmelen.

Weet waar je op slaapt
In onze 800 m2 showroom vindt u matrassen, massief houten bedden, boxsprings en bedden-
goed dat volledig vrij is van schadelijke stoffen en vrij van plastic. In ons familiebedrijf 
vinden wij het belangrijk dat zowel het milieu, de boeren, de medewerkers en onze 
klanten heerlijk én gezond kunnen slapen. Vandaar dat onze materialen diver-
se keurmerken hebben zoals GOTS, QUL en ECO-Institut. Een waarborg 
voor schoon en duurzaam slapen.

Duurzaam slapen is betaalbaar
Een duurzaam matras of bed is niet duurder dan een gemiddeld 
kwaliteitsmatras of bed. Een slaapkamer inrichten is leuk. Voor-
al als het gezond en schoon kan én heel belangrijk: betaalbaar. 

Ook dan bent u bij Bedaffair aan het goede adres:

Een duurzaam natuurlijk matras 
start bij € 599 (90x200 cm). 

Een compleet duurzaam en natuurlijk bed 
bieden wij aan vanaf € 1819 (140x200 cm).


