
D R E A M S  C O M E  T R U E …



PACIFIC BREEZE

Dreams  come t rue…

Lunalife bedden

Dromen komen uit… 



U valt daardoor sneller en dieper in slaap. U wordt volkomen 
uitgerust wakker en bent klaar voor een nieuwe, actieve dag.  
Uw waterbed is bovendien altijd behaaglijk, omdat u zélf  
de temperatuur instelt. In de zomer is uw matras heerlijk koel,  
in de winter aangenaam warm. 

Elke ochtend uitgerust wakker worden, is voor iedereen  
bereikbaar. Waarom zou u met minder genoegen nemen?

Heerlijk wegdromen, en elke ochtend uitgerust en gezond  
weer op. Een goede nachtrust is goud waard. Slaapt u beter, 
dan geniet en presteert u meer! 

Laat uw droom geen droom meer zijn. Wie kiest voor een  
Lunalife waterbed, kiest voor een optimale nachtrust.  
Dankzij een uitgekiend slaapsysteem ligt u altijd comfortabel  
en is uw lichaam volledig ontspannen. U woelt en draait niet:  
de matras past zich vanzelf aan elke slaaphouding aan. 

Ervaar het comfort van een Lunalife waterbed !

LUNA BASIC

LUNAFLEX LUNAFLEX

Niets is zo persoonlijk als uw eigen smaak. Lunalife weet dat als geen ander en laat u zelf een keuze 

maken uit diverse trendy bedmodellen. Welk model u ook kiest, uw slaapkamer krijgt een moderne 

inrichting met oogstrelend en eigentijds design.  

Vrijwel elk type is naar uw eigen wensen aan  

te passen, zodat u werkelijk het waterbed  

van uw dromen kunt samenstellen.

…als u slaapt op een Lunalife waterbed!



LADENBLOKKEN:  
EXTRA OPBERGRUIMTE
 
Als optie kunt u voor de onderbouw 
van uw waterbed ook een ladenblok 
kiezen. Ideaal voor het creëren van 
extra opbergruimte in uw slaapkamer. 
Vrijwel elk type waterbed is hiervoor 
geschikt. Onze ladenblokken zijn 
in diverse modellen en uitvoeringen 
verkrijgbaar.

MILIEUZORG

Het milieu is voor Lunalife uiterst belangrijk.  
Wij hebben ons tot doel gezet eventuele 
schadelijke effecten op het milieu, die door 
gebruik van onze producten zouden kunnen 
ontstaan, tot een minimum te beperken. 
Milieuzorg is voor ons essentieel en dit uit 
zich in het continu verhogen van het aandeel 
milieuvriendelijke grondstoffen.

Dreams  come t rue…

LUNAFLEX BOX

LUNA BASIC BOX    

Een duidelijk bewijs dat een waterbed niet alleen 
comfortabel maar tegelijk ook mooi kan zijn: het Basic 
Boxmodel uit de Lunalife collectie. Dit schitterende model 
biedt meer dan louter slaapcomfort. De Luna Basic Box  
is design in zijn meest pure vorm, uiteraard in combinatie 
met het ultieme comfort van een Lunalife watermatras. 
Met een bijpassende achterwand krijgt het waterbed  
een moderne, trendy uitstraling en vormt het een 
verrijking van uw slaapkamer. 

SAM’s

Sam’s is het kinderwaterbed uit onze collectie. 
Vooral voor jonge kinderen is een goede nachtrust 
onontbeerlijk om zowel geestelijk als lichamelijk volledig 
tot rust te komen. Aangezien zij nog volop in de groei 
zijn is een goede slaaphouding uitermate belangrijk. 
Het Sam’s kinderwaterbed voldoet aan de behoefte aan 
gezonde en natuurlijke slaap tijdens de jaren dat het 
lichaam snel groeit en de juiste rust nodig heeft. Voor 
het kind dat op water slaapt zijn er tal van voordelen: 
zo zorgt de bekkenkanteling voor het ontstaan van een 
rechte rug, is de mogelijkheid om de tijk te reinigen 
vooral voor kinderen met (stof) allergieën van belang en 
vinden kinderen het comfort en de behaaglijkheid van 
het waterbed heerlijk. Niet voor niets is onze slogan: 
“Sleepsensation for the young generation!”

Kies uw eigen smaak…



Een compleet waterbed,  
een hedendaags ontwerp. 

LUNAFLEX BOX  - LUNA EASY BOX SPLIT

Het exclusieve ontwerp en de strakke vormgeving van de 
Luna Box Split getuigen van een eigentijdse visie op slapen. 
De Luna Box Split is speciaal vervaardigd voor wie op zoek 
is naar een gezonde en royale nachtrust, waar comfort, 
beleving en ergonomie centraal staan. Als basis dient de 
Luna Basic Box, gecombineerd met de splitomranding 
“Wave”. Door deze splitrand wordt het opmaken van het 
bed kinderspel. Wilt u het ultieme comfort van het slapen 
op water ervaren in uw bestaande slaapkamer? Dan is de 
Luna Box Split een ideale keuze voor u. Want als boxspring 
waterbed is dit model een uniek voorbeeld van design 
en innovatie dat uitstekend te combineren is met elke type 
achterwand uit de Lunalife collectie. 

MODENA 

Als u op zoek bent naar een compleet waterbed met een 
eigentijds, strak vormgegeven ontwerp, dan is de Modena 
het ideale bed voor u. Niets ten nadele van de andere 
modellen, maar dit type maakt uw slaapkamer nog net een 
tikkeltje exclusiever. Ter completering van het geheel heeft u 
keuze uit een uitgebreide collectie achterwanden eventueel 
met bijpassende bedbank en nachtkastjes. Geniet niet alleen 
van de beste nachtrust, maar ook van een mooi meubelstuk 
dat u een perfecte sfeer in uw slaapkamer geeft ! 

LUNA MAGIC

Een heerlijke nachtrust in een mooi ledikant spreekt niet 
langer tot de verbeelding met de Luna Magic. Comfort 
en eigentijds design gaan namelijk ook in dit model hand 
in hand. Opvallend aan dit model zijn de siernaden in 
de zijpanelen van het ledikant, een speels detail waar 
direct het oog op valt. Deze zijden zijn bovendien in twee 
hoogtes verkrijgbaar, te weten 35 cm of 45 cm. De fraaie 
sieromranding met bijpassende achterwand is leverbaar in 
diverse stoffen en kleuren.

LUNAFLEX  

Het exclusieve ontwerp met strakke vormgeving maakt dit 
model tot een van de meest populaire waterbedden uit de 
collectie. Dat is niet voor niets: de fraaie sieromranding met 
bijpassende achterwand geven het waterbed een moderne, 
trendy uitstraling. Gaat uw persoonlijke voorkeur uit naar 
eigentijds design in combinatie met extra opbergruimte dan 
kunt u eigenlijk niet om de Lunaflex heen. U kiest namelijk 
voor optimaal gebruikscomfort als uw bed met een handig 
ladenblok wordt uitgevoerd. Dit model wordt werkelijk 
een lust voor het oog als u het combineert met een speels 
ontworpen achterwand naar keuze.

KIEST U VOOR EEN COMPLEET 

WATERBED MET BEDOMBOUW,  

DAN KUNT U OOK UW PERSOONLIJKE 

SMAAK LATEN SPREKEN ! 

 Laat u meevoeren door design       
 in zijn meest pure vorm .  

…in eigentijds design!

LUNA MAGIC

MODENA

LUNA EASY BOX SPLIT

LUNAFLEX BOX



CAP

LINERCAP

LINER

Op een Lunalife watermatras ontspant u zich volledig, 

komt u sneller in slaap en bereikt u bovendien een dieper 

slaapniveau. En dankzij een duidelijk waarneembare 

lendenondersteuning in het slaapsysteem, kunt u rekenen 

op een comfortabele matras die voor ieder persoonlijk de 

perfecte ondersteuning biedt. 

 

Het Lunalife programma bestaat uit een zestal innovatieve 

matrassen die zich makkelijk met elkaar laten vergelijken. 

Zo kunt u zien welk type matras het best aansluit bij uw 

persoonlijke voorkeur.

3. E MOTION

Optimaal comfortabel slapen heeft alles te maken met de 
stabiliteit van de matras. De E Motion geeft u de perfecte 
combinatie tussen optimaal slaapcomfort en de stabiliteit  
van een matras die toch een enigszins vaste ligging mogelijk 
maakt.  

De extra lendensteun geeft u een comfortabel extra support, 
dat perfecte ontspanning en rust garandeert. Ook als de 
buikligging uw favoriete slaaphouding is, dan is de E Motion 
de ideale matras voor u.

1. FREE MOTION

Voor wie juist wel op een watermatras wil slapen die volop 
meebeweegt, is het model Free Motion nog steeds leverbaar.   
Er is geen stabilisatie toegepast. Voor sommigen blijft dit de 
enige vorm van slapen op water.

2. MIDI MOTION

Voor de ene persoon vereist slapen op water meer stabiliteit 
van het matras, dan voor de andere. Voor degenen die een 
licht stabiele matras wensen, terwijl ze toch kunnen genieten 
van de unieke eigenschappen van het waterbed, is de Midi 
Motion ideaal. Mede door de lichte beweging van het 
water, biedt deze matras u optimaal slaapcomfort.

4. SLOW MOTION 

Dit type matras biedt u de perfecte balans tussen optimale 
stabilisatie en het comfort van slapen op water. Stapt u in  
een waterbed met een Slow Motion matras, dan ligt u al 
na 2 seconden weer stil.  
 
Toch behoudt deze ‘rustige’ matras alle eigenschappen van 
een watermatras in optima forma. Dankzij de toevoeging 
van twee extra lendensteunen staat de Slow Motion garant 
voor maximaal slaapplezier en optimale ondersteuning. De 
overstap van een ‘gewone’ matras naar een watermatras is 
nauwelijks merkbaar, maar u profiteert wel van de voordelen 
van comfortabel slapen op water. 

CAP LINER 

Om er zeker van te zijn dat de matras perfect schoon 
blijft, biedt Lunalife een geïntegreerde beschermingshoes 
(Cap Liner) in de matrashoes aan. Deze Cap Liner biedt 
bescherming aan de watermatras en de tijk.  
De Cap Liner is wasbaar op 60ºC en permanent  
anti-bacterieel, anti-schimmel en anti-huismijt.  
Kortom: anti-allergisch! Zoals u merkt geeft Lunalife  
ook hier het aspect hygiëne nog meer gestalte.
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Lunalife matrassen…

EEN LUNALIFE WATERMATRAS BIEDT U ALTIJD COMFORT EN EEN PERFECTE ONDERSTEUNING.  

EN JUIST HIERIN SCHUILT HET VOORDEEL VAN DE WATERMATRAS.  

WANT HOE U ZICH OOK BEWEEGT, DE WATERMATRAS PAST ZICH AUTOMATISCH EN VOLLEDIG 

AAN UW LICHAAM AAN, ZODAT DE WERVELKOLOM IN DE IDEALE SLAAPHOUDING BLIJFT.  

DOOR DE GELIJKMATIGE ONDERSTEUNING WORDEN STOORNISSEN IN DE BLOEDCIRCULATIE 

VERMEDEN. DAT HELPT OM ONTSPANNEN EN GEZOND TE SLAPEN. 

Dreams  come t rue…



LUNAFLEX  BOX

LUNA BASIC  BOX

Optimale hygiëne
 
Welk model u ook kiest, u slaapt met een Lunalife 
watermatras altijd in een behaaglijk en hygiënisch bed.  
Door de controle op de temperatuur is het waterbed altijd 
droog en fris. Schimmels en huismijt krijgen hierdoor geen 
kans om zich te nestelen. De Lunalife onderdeken (tijk)  
met anti-allergene eigenschappen is ook nog eens apart  
te wassen. Het resultaat is een heerlijk comfortabel bed  
dat onder alle omstandigheden hygiënisch blijft.

…altijd de perfecte ondersteuning !
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In tegenstelling tot het gebruikelijke stabilisatiesysteem 
middels fiberlagen, beschikt de Perfect Motion matras 
over een speciaal ontwikkelde opencellige schuimkern die 
volledig water doorlaatbaar is. Door de speciale vorm 
van de schuimkern garandeert deze matras u een optimale 
ondersteuning van uw rug. De perfecte ondersteuning 
van uw lichaam wordt namelijk gerealiseerd door het 
pyramidesysteem bovenin de watermatras. De vaste 
schuimkern onderin de matras zorgt ervoor dat uw lichaam 
niet te ver inzakt. Een optimale ligging wordt hiermee 
gegarandeerd. 

5. NO MOTION

De No Motion matras beschikt over een maximaal aantal 
stabiliserende lagen en twee extra lendensteunen. Zoals de 
naam al doet vermoeden is er haast geen beweging in deze 
matras waar te nemen. De No Motion matras is speciaal 
geschikt voor die bewuste slaper die zo weinig mogelijk 
beweging wil ervaren en tegelijkertijd van alle voordelen  
van het slapen op water wil profiteren. Daarom maakt de  
No Motion de overstap van elk conventioneel slaapsysteem 
naar het slapen op water wel heel gemakkelijk.  
Deze fluisterstille en zeer comfortabele matras staat garant 
voor optimaal slaapplezier en perfecte ondersteuning.  
U vergeet dat u op een waterbed slaapt!

Alle voordelen van slapen op water zoals hygiene, 
drukverlaging, perfecte ondersteuning en behaaglijkheid 
blijven behouden ondanks het feit dat de ligging voor u 
aanvoelt alsof u op een traditioneel matras slaapt.  
Naar wens kunt u deze matras laten aanpassen op de 
schouder zone of een lendeondersteuning toevoegen.

KORTOM:  WIE VOOR EEN LUNALIFE MATRAS KIEST, KIEST ELKE DAG WEER VOOR EEN OPTIMALE 

  NACHTRUST. NIET VOOR NIETS IS ONZE SLOGAN “DREAMS COME TRUE”

6. PERFECT MOTION  -  REVOLUTIONAIR LAAPCOMFORT !



Heeft u vragen over het comfort van een Lunalife 
watermatras of de verfijnde techniek van het slaapsysteem?  
Laat het ons weten! 

Wij nodigen u graag uit om de voordelen van slapen op 
water zelf te ervaren! 

Kijk voor meer informatie op: 

www.lunalifewaterbedden.nl
volg ons op facebook via 
facebook.com/lunalifewaterbedden
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D R E A M S  C O M E  T R U E …
LUNAFLEX  BOX

LUNA EASY BOX SPLIT


