
Wilt u de NeoQuartz matrassen bekijken of bestellen? 
Neem dan contact met ons op of kijk op 

www.neoquartz.nl 

Showroom
NeoQuartz Comfort Sleeping 

Bedrijventerrein Carré
Steenovenweg 5-B048 

5708 HN Helmond

Openingstijden showroom
vrijdag van 10.00-18.00 uur

zaterdag van 10.00-17.00 uur
en eventueel op afspraak

Contactgegevens
+31 (0) 4 92 52 72 94 of +31(0)614890925

(bereikbaar tot 22.00 uur)
info@neoquartz.nl 



NeoQuartz Slaaptechnologie®

Een boost voor uw gezondheid

 NeoQuartz Comfort Sleeping®

Het ultieme nieuwe slapen  



Na jarenlang onderzoek, testen met materialen  
en optimaliseren is het NeoQuartz matras geboren.  
Het matras staat garant voor een unieke slaapervaring 
en helpt dankzij de unieke laag van magneten en  
kristallen om uw lichaam te herstellen. U brengt uzelf 
dus al slapend in een luxepositie, want terwijl u  
heerlijk wegdroomt, werken de lagen met magneten 
en kristallen in het matras aan uw gezondheid. 

Gouden combinatie: comfortabel en gezond
Het handgemaakte NeoQuartz matras biedt u com-
fortabel genot en helpt u om (preventief) gezond te  
leven. U zult op dit zeer comfortabele wellness  
matras een heerlijke nachtrust ervaren. Bovendien 
vindt u met dit matras dankzij de speciale tussenlaag 
snel de weg naar dromenland (de diepslaapfase).  
Internationaal onderzoek bewijst overduidelijk de  
positieve werking van een magnetisch veld op de 
menselijke gezondheid. Ervaar ook alle voordelen,  
waaronder: diepere ontspanning, een vitaler im-
muunsysteem en een fitter gevoel! 

Garantie op duurzaamheid
Niet alleen bestaat het NeoQuartz matras uit de  
beste materialen voor een positief effect op uw  
gezondheid, ook is het matras uitgebreid getest en ge-
optimaliseerd op duurzaamheid. Daarom staat het 
matras garant voor een jarenlange boost voor uw  

gezondheid. Met het NeoQuartz matras haalt u het 
juiste materiaal in huis om te werken aan iets wat u  
niet kunt vervangen: uw lichaam. 

Gewoon matras of oplegmatras
NeoQuartz Comfort Sleeping® is de enige aanbieder
van matrassen met de unieke samenstelling van
magneten en kristallen. Deze exclusieve NeoQuartz
Slaaptech nologie® is bij ons in de winkel of via onze
website verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. U
kunt uw nieuwe slaapervaring ontdekken op een
gewoon matras of een oplegmatras, dat u op uw
eigen matras kunt leggen.

Het beste uit onderzoek in één matras
Profiteer van de exclusieve technologieën in dit  
matras, waarop u een optimale nachtrust ervaart  
en waarmee u uw lichaam weer in balans brengt.  
De resultaten van jarenlang onafhankelijk onderzoek 
komen allemaal samen in de exclusieve ingrediënten-
mix van het NeoQuartz matras. Al vele tevreden klan-
ten gingen u voor. Bent u de volgende? Ervaar het zelf.  

NeoQuartz Comfort Sleeping®

Exclusief comfort matras met 
heilzaam effect op uw gezondheid

Slaapt u slecht, heeft u last van rug- of spierpijn, voelt u zich 
moe of wilt u juist preventief aan uw gezondheid werken? Het NeoQuartz matras 
of oplegmatras (wat u op uw bestaande matras kunt leggen) biedt u dankzij de unieke  
tussenlaag van magneten en kristallen de oplossing. Onderzoek toont namelijk aan dat het 
NeoQuartz matras een positieve werking heeft op de nachtrust én de lichamelijke/ 
geestelijke gezondheid. 

Twijfelt u over de juiste keuze? Neem contact op met uw  
deskundig adviseur. Hij helpt u de optimale samenstelling 
van het handgemaakte NeoQuartz matras te kiezen. Mail ons 
op info@neoquartz.nl of bel 0492-527294 of 06-14890925.



De 11 voordelen:
1.  U ervaart een betere en diepere nachtrust.
2.   Het biedt meer ontspanning, waardoor spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, 

stress en kramp verminderen. 
3.   Het verbetert uw gezondheid, o.a. dankzij het vitaler maken van de  

organen en het bloed. 
4.   Het is een zeer comfortabel wellness matras, dat uitgebreid is getest  

op duurzaamheid.
5.   U betaalt nauwelijks extra voor een NeoQuartz matras in vergelijking met  

een ander kwaliteitsmatras in het hogere segment zonder de NeoQuartz 
Slaaptechnologie®.

6.   De unieke tussenlaag van magneten en kristallen in het matras  
beschermt u in uw slaap tegen stralingen, waardoor u fitter blijft. 

7.   Het matras verbetert uw weerstand, vanwege de positieve werking  
op uw immuunsysteem en zenuwstelsel.

8.  U voelt zich energieker.
9.  Het zorgt voor een betere afvoer van afvalstoffen.
10.   Het matras is ook geschikt voor zwangere vrouwen, kinderen vanaf  

drie jaar en mensen met een pacemaker of insulinepomp.
11.  De bijbehorende omtrekhoezen zijn afritsbaar en chemisch te reinigen.

U kunt deze voordelen zelf ervaren. Na aankoop kunt u het NeoQuartz matras 
tot twee weken lang zelf uitproberen. Niet tevreden?  
Wij zoeken naar een passende oplossing of u stuurt de matras terug en 
betaalt alleen de verzend- en verwerkingskosten.
Voor meer informatie ga naar www.neoquartz.nl

Het matras 
van uw dromen 

zelf ervaren? 
Kom gerust langs of 

bel voor een gratis 
deskundig advies!

1
Laag van koudschuim  

(elastisch, veerkracht) of  
traagschuim (vormt zich  

naar uw lichaam)

2
Laag van magneten 

3
Laag van kristallen 

4
Laag van koudschuim  

(elastisch, veerkracht), traagschuim 
(vormt zich naar uw lichaam) of 

pocketvering (ventilatie)

Heerlijk slapen op het 
matras of oplegmatras 

van uw dromen:  
comfortabel en gezond


