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Net zoals je telefoon en tv SMART zijn geworden, biedt OCTAsupport SMART 
comfort producten voor kantoor, op reis en thuis.

Geïnspireerd door de gepatenteerde en meermaals bekroonde 
OCTAspring® ruimtevaarttechnologie, hebben we ondersteuningsproducten 
omgezet in driedimensionale "comfort" producten. 
Alle OCTAsupport comfortproducten zorgen voor een betere drukverlichting, 
verminderen spanning en pijnpunten doordat zij zich aanpassen aan 
de natuurlijke rondingen van uw lichaam. Tegelijkertijd ventileren de 
OCTAsupport comfort producten 8 x beter waardoor er een koelere ervaring 
ontstaat. Of het nu thuis, op kantoor of op reis is, OCTAsupport biedt 
eersteklas comfort 24/7. 

Nieuw:  
Slimme comfortabele 
producten voor onderweg 24/7

De OCTAsupport 
Collectie



Gebaseerd op Ruimtevaarttechnologie

OCTAsupport producten worden gezien als de 
beste en nieuwste eersteklas comfort innovaties.

8 x Betere Drukpunt Verlichting

Comfort is meer dan een gevoel. Het 
OCTAvent™ Air systeem  zorgt voor optimale 
ventilatie. De OCTAsupport collectie ademt   
8 x beter, houdt u koeler, droger en biedt  
langer en meer comfort. 

8 X Beter Ademend

Alle OCTAsupport producten zijn onafhankelijk 
getest en bieden 8 x betere drukpunt verlichting 
dan ieder ander vergelijkbaar foam kussen. 

Wat maakt OCTAsupport 
zo SMART?



Waarom 
OCTAspring®?
De gepatenteerde Octaspring® luchtvaarttechnologie zorgt 
voor eersteklas comfort 24/7 en levert essentiële voordelen 
op voor het milieu.

Gedreven 
door innovatie

De OCTAspring® technologie 
wordt gezien als de meest 
innovatieve ontwikkeling 
in comfort en zorgt voor 

eersteklas comfortproducten 
voor dagelijks gebruik.

Geliefd 
door u

Onze 5-sterren recensies spreken 
voor zich: de OCTAsupport 

producten zijn zeer geliefd bij 
onze klanten en wij zijn er van 

overtuigd dat ook u verliefd wordt 
op dit comfort!

30% 
Lichter

Wij hebben onze CO2 footprint 
verlaagd door OCTAsupport® 

30% lichter en 100% 
recyclebaar te maken.

Vriendelijk voor 
Onze Planeet

Oranje is het nieuwe groen. Wij 
gebruiken bij de productie 50% 

minder materiaal en produceren 
nauwelijks afval.

Ontwikkeld om 
te Ondersteunen

OCTAsupport biedt producten 
met individuele drukpunten van 
verschillende stevigheidniveaus.

Ontwikkeld voor 
Comfort

Onze ontwerpers hebben meer dan 
100 jaar ervaring in het ontwikkelen 

van prijswinnende comfortoplossingen 
en met OCTAspring® garanderen wij u 

het nieuwste en beste in comfort!

Het ademt 
echt

OCTAspring® is van nature 8 x 
meer ademend dan vergelijkbare 

foamsoorten, dat maakt uw 
OCTAsupport producten koeler en 

droger.

Zeer 
Betaalbaar

Mede dankzij de besparingen in 
materiaalgebruik (50% minder) zijn wij 
in staat u zeer betaalbare producten 

te bieden, zo geniet u 24/7 van 
eersteklas betaalbaar comfort.



Onafhankelijke laboratoriumtesten tonen aan dat 
OCTAsupport producten een  8 x betere drukpunt 
verlichting bieden. Dus minder druk op uw spieren, 

een betere bloeddoorstroming en u voelt zich 
comfortabeler, ongeacht waar u bent of wat u doet.

De druk is er af… 

Gangbare 
bureaustoel 

OCTAsupport®

Zitkussen



Het Ademt… Letterlijk!

De meeste kussens van geheugenschuim hebben als 
nadeel dat zij warmte vasthouden. U krijgt het warm 

en gaat zweten. Het door ons ontwikkelde OCTAvent™ 
Air System maakt de OCTAsupport collectie anders, 

het laat onze kussens daadwerkelijk ademen! Zelfs 8 x 
meer, wat betekent dat U koeler en droger blijft.



OCTAspring® is een partnerschap aangegaan met 
Airbus om comfort in de luchtvaart opnieuw uit te 
vinden. Onze missie was simpel: ontwikkel de meest 
comfortabele, ondersteunende en ergonomische 
vliegtuigstoel ooit. Tegelijkertijd hebben wij de 
CO2 emissie geminimaliseerd dankzij het 50% 
lichtere gewicht van OCTAspring® dan gebruikelijk 
schuimmateriaal. Als een vliegtuig een jaar lang met 
OCTAspring® technologie operationeel is, kan de 
CO2 uitstoot met wel 46 ton verlaagd worden.

Developed in partnership with

Onze Luchtvaart 
Beleving

Van luchtvaart tot innovatie en van design tot consument, 
OCTAspring® is internationaal en in alle sectoren bekroond.

Recentelijk nog heeft OCTAspring® diverse prijzen 
gewonnen: op de Crystal Cabin Awards de “Oscar van 
de luchtvaart” voor de beste vliegtuig interieur innovatie, 
op de International Yacht and Aviation Awards 2019 de 
“Beste Zit-Innovatie” en tijdens de Edison Awards “de beste 
comfort-innovatie in de luchtvaart”.

WINNER 2017



Past op Elke Stoel

Pro-Mesh VentilatieHypoallergene  
Neotech-hoes

De ProMesh-panelen hebben 2 
mm, ruitvormige openingen, die 
het OCTAvent™ ventilatiesysteem 
verbeteren en de luchtstroom 
helpen vergroten. Dit helpt vocht en 
lichaamswarmte af te voeren, dat
houdt u fris en zorgt voor een 
comfortabel gevoel.

Het Ademt… letterl ijk!

MultifunctioneelOCTAflex 3-Laags 
Ondersteuningssysteem

Het OCTAflex ondersteuningssysteem 
geeft een behaaglijk gevoel en 
ondersteunt. De ademende foamlaag 
past zich aan uw lichaam aan om stress 
en spierspanning te absorberen. De 
Ecocell® schuim steunlaag produceert 
een onmiddellijke ergonomische 
houdingcorrectie en de kern van het 
kussen is gemaakt van een OCTAspring® 

compacte buis, die helpt bij het 
verbeteren van uw lichaamshouding.

Het OCTAsupport 8 in 1 
multifunctioneel supportkussen 
kan worden gebruikt als neksteun, 
onderrugsteun, kniesteun, reiskussen, 
zijligkussen, enkelsteun, yoga bolster 
en zelfs als zwangerschapskussen.

De meeste kussens met foam staan 
erom bekend dat ze warmte vasthouden 
en zweten stimuleren. Het 8 in 1 kussen 
ademt, aangezien het toonaangevende 
OCTAventTM ventilatiesysteem het van 
nature 8  keer meer ademend maakt. 
De open Octaspring®-structuur houdt u 
koeler, droger en comfortabeler, zelfs 
na langdurig gebruik.

Ontworpen om te passen op de 
meeste standaard stoelen en 
autostoelen, de uitschuifbare, 
verstelbare riem past op nog grotere 
stoelen en houdt het kussen op zijn 
plaats. De handige handgreep van 
Grab & Go maakt het gemakkelijk 
mee te nemen tijdens het reizen.

OCTAFLEX 3-laags 
support systeem

OCTAventTM Ventilatiesysteem 

Grab & Go greep

OCTAsupport
8 in 1 kussen

®

De Neotech-hoes is gemaakt van zacht 
aanvoelend, hi-tech materiaal dat wordt 
gebruikt in casual sportkleding. Van 
nature hypoallergeen, afneembaar en 
wasbaar op 30°C voor extra frisheid

Extra lange afneembare elastische riem

Hypoallergene Neotech-hoes

Het OCTAsupport 8 in 1 kussen is het enige multifunctionele kussen voor 
comfortabel zitgenot, ontspanning en hulp bij het trainen. Geïnspireerd op de 
gepatenteerde, meermaals bekroonde OCTAspring®-luchtvaarttechnologie zorgt 
het voor eersteklas innovatie en comfort, thuis, op kantoor, onderweg en tijdens 
het sporten. Het gepatenteerde OCTAflex drielaags ondersteuningssysteem in 
het hart van het kussen, past exact in de natuurlijke rondingen van uw nek, rug, 
knieën en enkels, waardoor vermoeide en pijnlijke spieren worden verlicht, terwijl 
de actieve kern voor stabiliteit zorgt. Door het toonaangevende OCTAvent™ 
ventilatiesysteem is het kussen 8 x meer ademend, wat betekent dat u koeler, 
droger en comfortabeler blijft.
Dat is wat wij noemen SMART comfort, 24/7!

44cm

Pro-Mesh Ventilatiepanelen



Ondersteuning van uw benen Ondersteuning van uw enkels

Ondersteuning van uw onderrug Voor onderweg

Tijdens yoga Tijdens zwangerschap

Ondersteuning van uw nek Ondersteuning voor uw knieën

1 2 3 4

5 6 7 8 



Past op Elke Stoel

Pro-Mesh Ventilatie Hypoallergene  
Neotech-hoes

De ProMesh-panelen hebben 2 
mm, ruitvormige openingen, die 
het OCTAvent™ ventilatiesysteem 
verbeteren en de luchtstroom 
helpen vergroten. Dit helpt vocht en 
lichaamswarmte af te voeren, dat
houdt u fris en zorgt voor een 
comfortabel gevoel.

Het Ademt… letterl ijk!

S l imme ZonesOCTAspring® 
Houdingstherapie

Mogelijk gemaakt door meerdere malen 
bekroonde OCTAspring® Technologie, 
zorgt het OCTAsupport onderrugkussen 
voor onmiddellijke, ergonomische 
positionering en houdingscorrectie. 
De gepatenteerde OCTAspring® 
Technologie biedt driedimensionale 
ondersteuning via tientallen individuele 
comfortpunten, waarvan is bewezen 
dat ze zich aanpassen aan de druk 
van elke centimeter van uw rug om de 
wervelkolom in zijn natuurlijke positie 
te ondersteunen en de symptomen van 
rugpijn te helpen verlichten.

Het ergonomische ontwerp past 
precies in de natuurlijke kromming 
van uw onderrug en ontlast uw 
onderrug en verlicht rugpijn. De 
individuele 3D slimme zones, 
geïntegreerd in het kussen, bieden 
twee niveaus van ondersteuning. 
De zachtere rugsteun ondersteunt 
uw ruggengraat, terwijl de stevigere 
steun uw onderrug omsluit om u te 
helpen de juiste houding te krijgen.

De meeste kussens met foam staan 
erom bekend dat ze warmte vasthouden 
en zweten stimuleren. Het 8 in 1 kussen 
ademt, aangezien het toonaangevende 
OCTAventTM ventilatiesysteem het van 
nature 8  keer meer ademend maakt. 
De open Octaspring®-structuur houdt u 
koeler, droger en comfortabeler, zelfs na 
langdurig gebruik. 
    

Ontworpen om te passen op de 
meeste standaard stoelen en 
autostoelen, de uitschuifbare, 
verstelbare riem past op nog grotere 
stoelen en houdt het kussen op zijn 
plaats. De handige handgreep van 
Grab & Go maakt het gemakkelijk 
het rugkussen mee te nemen tijdens 
het reizen.

OCTAventTM Ventilatiesysteem 

Hypoallergene Neotech-hoes

OCTAsupport
Onderrugkussen

®

De Neotech-hoes is gemaakt van zacht 
aanvoelend, hi-tech materiaal dat wordt 
gebruikt in casual sportkleding. Van 
nature hypoallergeen, afneembaar en 
wasbaar op 30°C voor extra frisheid

Plus

Het OCTAsupport Onderrugkussen is ontworpen om een gezondere positie voor 
uw wervelkolom te creëren wanneer u op kantoor, in de auto, in het vliegtuig of 
op de bank zit. Het ergonomisch gevormde onderrugkussen is ontwikkeld met de 
bekroonde OCTAspring® luchtvaarttechnologie. De gepatenteerde OCTAspring® 
Technologie biedt driedimensionale ondersteuning via tientallen individuele 
comfortpunten, waarvan is bewezen dat ze zich aanpassen aan de druk van elke 
centimeter van uw rug om de wervelkolom in zijn natuurlijke positie te ondersteunen 
en de symptomen van rugpijn te helpen verlichten.
De individuele 3D slimme zones, geïntegreerd in het kussen, bieden twee niveaus 
van ondersteuning. De zachtere rugsteun ondersteunt uw ruggengraat, terwijl de 
stevigere steun uw onderrug omsluit om u te helpen de juiste houding te krijgen.

Slimme Zones

Octaspring® Technology

2 Extra lange afneembare 
elastische riem

Grab & Go greep

Pro-Mesh Ventilatiepanelen



Thuis Op het werk Onderweg 



Het OCTAsupport zitkussen wordt  
mogelijk gemaakt door de meerdere 
malen bekroonde OCTAspring® 
Technology en zorgt voor een 
onmiddellijke, ergonomische 
positionering en houdingscorrectie. 
Dankzij tientallen individuele 
comfortpunten die zich individueel 
aanpassen aan uw lichaamsvorm, 
gewicht en druk, wat een betere 
anatomische zitpositie bevordert, de 
hele dag lang.

De comfortzijde geeft spiermassa 
onmiddellijke ontspanning, 
stimuleert ergonomische 
positionering van en ondersteuning 
voor uw wervelkolom. Draai het 
kussen eenvoudigweg om voor 
de actieve zijde die actief zitten 
bevordert, helpt de vermoeidheid 
te verminderen en romp stabiliteit 
opbouwt, en tegelijkertijd een 
zacht massage-effect biedt.

De meeste kussens met foam 
staan erom bekend dat ze warmte 
vasthouden en zweten stimuleren. 
Het 8 in 1 kussen ademt, aangezien 
het toonaangevende OCTAventTM 
ventilatiesysteem het van nature 8  
keer meer ademend maakt. De open 
Octaspring®-structuur houdt u koeler, 
droger en comfortabeler, zelfs na 
langdurig gebruik.

Het ergonomische ontwerp past 
precies in de natuurlijke kromming 
van uw onderrug en ontlast uw 
onderrug en verlicht rugpijn. De 
individuele 3D slimme zones, 
geïntegreerd in het kussen, bieden 
twee niveaus van ondersteuning. 
De zachtere comfortzijde zorgt 
voor onmiddelijke ontspanning en 
de hardere actieve zijde helpt om 
stabieler te zitten om u te helpen 
de juiste houding te krijgen.

Octaspring® Technologie

OCTAventTM Ventilatiesysteem 

Grab & Go greep

Slimme Zones

Active Side

Comfort Side

OCTAsupport
Zitkussen

®
Hypoallergene Neotech-hoes

Pro-Mesh Ventilatiepanelen

Het OCTAsupport 2-in-1 zitkussen is geen gewoon zitkussen, maar mogelijk 
gemaakt door bekroonde OCTAspring® luchtvaarttechnologie en transformeert elke 
ongemakkelijke stoel, op kantoor, in de auto en vliegtuigstoel in een eerste klas 
ervaring. De gepatenteerde schuimveren bieden driedimensionale ondersteuning 
voor tientallen individuele comfortpunten die zich individueel aanpassen aan uw 
lichaamsvorm, gewicht en druk, wat een betere anatomische zitpositie bevordert. 
De SMART comfort-techniek in het hart van het kussen is opgebouwd uit slimme 
zones, de rand van het kussen is zachter gemaakt en er is geen druk onder 
het gevoelige gebied achter uw knieën. De stevige kern helpt de spanning te 
verminderen en verdeelt uw gewicht over de comfortpunten om de bloedsomloop 
te verbeteren. De actieve- en comfortzijde bieden twee comfortniveaus: De 
comfortzijde geeft onmiddellijke spierontspanning terwijl de actieve zijde het 
actief zitten bevordert om rompstabiliteit te bouwen en geeft ondertussen een licht 
masserende sensatie.

De ProMesh-panelen hebben 
2 mm, ruitvormige openingen, die 
het OCTAvent™ ventilatiesysteem 
verbeteren en de luchtstroom 
helpen vergroten. Dit helpt vocht en 
lichaamswarmte af te voeren, dat
houdt u fris en zorgt voor een 
comfortabel gevoel.

De Neotech-hoes is gemaakt van zacht 
aanvoelend, hi-tech materiaal dat wordt 
gebruikt in casual sportkleding. Van 
nature hypoallergeen, afneembaar en 
wasbaar op 30°C voor extra frisheid.

Slimme Zones

Pro-Mesh VentilatieHypoallergene  
Neotech-hoes

Het Ademt… letterl ijk!

OCTAspring® Technology Actieve- of comfortzijde



Thuis Op het werk Onderweg 



 

Hypoallergene Neotech-hoes

Snap & Go

Pro-Mesh Ventilatiepanelen

OCTAFLEX support systeemOCTAsupport
Reiskussen

®

Active Balance Kern

OCTAventTM Ventilatiesysteem 

Met als basis het  gepatenteerde 
OCTAFLEX supportsysteem biedt het 
3-dimensionale ondersteuning door de 
natuurlijke vorm van uw nek te volgen 
en ondersteuning te bieden aan uw 
hoofd en nek. Ontworpen om de vorm 
van uw nek, kaak en schouder over te 
nemen zodat u zich bij aankomst meteen 
al fris en uitgerust voelt. OCTAsupport-
producten zijn vrij van schadelijke 
chemicaliën en zijn goedgekeurd met 
het prestigieuze OEKO-TEX®- certificaat.

Het geheim van het OCTAsupport 
reiskussen zit echter in de Active 
Balance Kern. Gemaakt met 
drukpunt-aanpasbaar Ecocell® 
schuim zorgt het onmiddellijk voor 
ergonomische positionering en 
ondersteuning van uw hoofd. Het 
geeft extra stabiliteit en stevige 
balans, die uitlijning van uw hoofd 
en nek helpt verbeteren.

De meeste kussens met foam 
staan erom bekend dat ze warmte 
vasthouden en zweten stimuleren. Ons 
reiskussen ademt letterlijk, aangezien 
het toonaangevende OCTAventTM 
ventilatiesysteem het van nature 
8 keer meer ademend maakt. De open 
Octaspring®-structuur houdt u koeler, 
droger en comfortabeler, zelfs na 
langdurig gebruik.

De doordachte Snap & Go-knoop 
bevestigt uw reiskussen op de 
juiste plaats rond uw nek. 
Bovendien kan het worden ge-
bruikt als een handvat wanneer 
u het kussen draagt of wanneer u 
het wilt bevestigen aan uw koffer 
of rugzak.

Als u van reizen houdt, en of veel onderweg bent, weet u hoe belangrijk comfort 
en een goede nachtrust zijn. Het OCTAsupport Reiskussen is mogelijk gemaakt 
dankzij de meerdere malen bekroonde OCTAspring® Luchtvaarttechnologie en is 
ontwikkeld om eersteklas comfort mogelijk te maken ongeacht de manier waarop 
u reist. Het gepatenteerde OCTAflex buis-ondersteuningssysteem in het hart van 
het kussen past exact in de natuurlijke rondingen van uw nek, helpt vermoeide en 
pijnlijke spieren te verlichten, terwijl de actieve kern zorgt voor stabiliteit en balans 
om uw hoofd in de optimale positie te houden. Ons toonaangevende OCTAvent™ 
ventilatiesysteem maakt ons reiskussen anders, het zorgt dat het werkelijk ademt. 
Het is bewezen dat het reiskussen 8 x meer ademt dan traditionele schuimkussens 
wat betekent dat het u koeler houdt, daardoor valt u sneller in slaap. Dus, 
ongeacht welke avonturen u op uw pad tegenkomt, u geniet er meer van met een 
OCTAsupport reiskussen. 

De ProMesh-panelen hebben  
2 mm, ruitvormige openingen, die 
het OCTAvent™ ventilatiesysteem 
verbeteren en de luchtstroom 
helpen vergroten. Dit helpt vocht 
en lichaamswarmte af te voeren, 
dat houdt u fris en zorgt voor een 
comfortabel gevoel.

De Neotech-hoes is gemaakt van zacht 
aanvoelend, hi-tech materiaal dat wordt 
gebruikt in casual sportkleding. Van 
nature hypoallergeen, afneembaar en 
wasbaar op 30°C voor extra frisheid

Snap & Go-greep

Pro-Mesh VentilatieHypoallergene  
Neotech-hoes

Het Ademt… letterl ijk!

OCTAFLEX Support System Kern voor Active Balance



In het vliegtuig In de auto Uw ideale reispartner



OCTAFLEX support systeem

OCTAsupport
Lichaamskussen

®

160cm

‘Wellsleep’ vezels

OCTAventTM Ventilatiesysteem

Grab & Go handvat

Pro-Mesh Ventilatiepanelen

Hypoallergene Neotech-hoes

Het gepatenteerde OCTAflex Support 
System is  gemaakt van flexibel Ecocell® 
schuim. OCTAsupport producten zijn 
vrij van schadelijke chemicaliën en 
zijn goedgekeurd met het prestigieuze 
OEKO-TEX®- certificaat. Het biedt 
driedimensionale ondersteuning voor 
zijdelings slapen, het volgt de natuurlijke 
vorm van uw lichaam en is perfect voor 
aanstaande moeders die de buik willen 
ondersteunen tijdens het slapen of zitten. 
Het is ook een geweldig hulpmiddel bij 
het geven van borstvoeding.

De kern van het kussen is gevuld 
met ultrafijne, hypoallergene 
Wellsleep-vezels, die de flexibiliteit 
van het kussen behoudt zelfs na 
langdurig gebruik. Dankzij het 
unieke ontwerp van het kussen 
behoudt het zijn vorm zonder de 
noodzaak om het voortdurend op 
te schudden. 

De meeste kussens met foam 
staan erom bekend dat ze warmte 
vasthouden en zweten stimuleren. 
Ons lichaamskussen ademt letterlijk, 
aangezien het toonaangevende 
OCTAventTM ventilatiesysteem het van 
nature 8  keer meer ademend maakt. 
De open Octaspring®-structuur houdt u 
koeler, droger en comfortabeler, zelfs na 
langdurig gebruik.

Dankzij de multifunctionele inzet-
baarheid van het kussen helpt 
het aanstaande moeders bij het 
slapen en ontspannen. Wanneer 
u het kussen buigt en tussen uw 
knieën plaatst ondersteunt het uw 
rug en buik en vermindert het de 
druk op uw heupen.

Het OCTAsupport lichaamskussen is ontwikkeld om de beste positie te garanderen 
om te slapen, te lezen en TV te kijken. Bij aanstaande moeders is het een favoriet 
product en het lichaamskussen heeft dan ook een prijs gewonnen in 2019! 
Mogelijk gemaakt dankzij de meerdere malen bekroonde OCTAspring® Luchtvaart 
Technologie, volgt het gepatenteerde OCTAflex Support System, in het hart van het 
kussen, exact de natuurlijke rondingen van uw lichaam en helpt om vermoeide, 
pijnlijke spieren te verlichten, terwijl de actieve kern stabiliteit en balans biedt. Het 
verlengde lichaamskussen zorgt voor een pijnloze en gezonde slaap, vermindert 
de druk en pijn van uw onderrug, waardoor het een absolute favoriet is bij 
aanstaande moeders. Zeer geschikt voor mensen die lijden aan heup- of rugpijn, 
een slechte houding hebben, in fysiotherapie zijn of herstellen van een blessure en 
natuurlijk voor hen die op zoek zijn naar een betere nachtrust.

De ProMesh-panelen hebben 2 
mm, ruitvormige openingen, die 
het OCTAvent™ ventilatiesysteem 
verbeteren en de luchtstroom 
helpen vergroten. Dit helpt vocht 
en lichaamswarmte af te voeren, 
dat houdt u fris en zorgt voor een 
comfortabel gevoel.

De Neotech-hoes is gemaakt van zacht 
aanvoelend, hi-tech materiaal dat wordt 
gebruikt in casual sportkleding. Van 
nature hypoallergeen, afneembaar en 
wasbaar op 30°C voor extra frisheid.

Multifunctioneel 

Pro-Mesh VentilatieHypoallergene  
Neotech-hoes

Het Ademt… letterl ijk!

OCTAFLEX Support System ‘Wellsleep’ vezels



Hypoallergene Neotech-hoes

90cm

‘Wellsleep’ vezels

OCTAventTM Ventilatiesysteem 

OCTAsupport
Half lichaamskussen

Grab & Go handvat

Pro-Mesh Ventilatiepanelen

 

Het gepatenteerde OCTAflex Support 
System is  gemaakt van flexibel 
Ecocell® schuim. OCTAsupport 
producten zijn vrij van schadelijke 
chemicaliën en zijn goedgekeurd 
met het prestigieuze OEKO-TEX®- 
certificaat. Het biedt driedimensionale 
ondersteuning voor zijdelings slapen. 
Geplaatst tussen uw knieën helpt 
het u de juiste lichaamshouding aan 
te nemen waardoor het spierherstel 
bevordert, spanning vermindert en de 
slaapkwaliteit verbetert.

De kern van het kussen is gevuld 
met ultrafijne, hypoallergene 
Wellsleep-vezels, die de flexibiliteit 
van het kussen behoudt zelfs na 
langdurig gebruik. Dankzij het 
unieke ontwerp van het kussen 
behoudt het zijn vorm zonder de 
noodzaak om het voortdurend op 
te schudden.  

De meeste kussens met foam 
staan erom bekend dat ze warmte 
vasthouden en zweten stimuleren. 
Ons lichaamskussen ademt letterlijk, 
aangezien het toonaangevende 
OCTAventTM ventilatiesysteem het van 
nature 8 keer meer ademend maakt. 
De open Octaspring®-structuur houdt u 
koeler, droger en comfortabeler, zelfs na 
langdurig gebruik.

Het halve lichaamskussen kan 
niet alleen als beenontspanner 
worden gebruikt, maar ook als 
steunkussen voor uw nek, rug 
en enkels als u zit, slaapt of zich 
ontspant. De slimme constructie 
van het kussen geeft u geweldige 
ondersteuning zonder dat u meer-
dere kussens hoeft te gebruiken. 

Het OCTAsupport halve lichaamskussen is het ultieme zijligkussen, die de vereiste 
ondersteuning biedt voor uw onderrug, heupen, knieën en benen om een perfecte 
lighouding te bewerkstelligen als u op uw zij slaapt. Mogelijk gemaakt door 
de meerdere malen bekroonde OCTAspring® luchtvaarttechnologie, vormt het 
gepatenteerde OCTAflex support systeem , in het hart van het kussen, zich naar de 
natuurlijke rondingen van uw lichaam. Zacht genoeg om u natuurlijk en comfortabel 
te voelen in elke rustpositie, responsief genoeg om de nodige ondersteuning te 
bieden voor uw onderrug, heupen, knieën en benen, u merkt niet eens dat u het 
kussen vastheeft. Een meer ontspannen houding tijdens de nacht helpt bij het 
verbeteren van de kwaliteit van slapen. Door het tussen uw knieën en enkels te 
plaatsen kunt u uw benen, heupen, knieën en ruggengraat in een betere rustpositie 
plaatsen. Het is ook een geweldige oplossing voor aanstaande moeders, het 
kussen kan onder de buik worden geplaatst om de druk te verlichten.

De ProMesh-panelen hebben 2 
mm, ruitvormige openingen, die 
het OCTAvent™ ventilatiesysteem 
verbeteren en de luchtstroom 
helpen vergroten. Dit helpt vocht 
en lichaamswarmte af te voeren, 
dat houdt u fris en zorgt voor een 
comfortabel gevoel.

De Neotech-hoes is gemaakt van zacht 
aanvoelend, hi-tech materiaal dat wordt 
gebruikt in casual sportkleding. Van 
nature hypoallergeen, afneembaar en 
wasbaar op 30°C voor extra frisheid

Multifunctioneel 

Pro-Mesh VentilatieHypoallergene  
Neotech-hoes

Het Ademt… letterl ijk!

OCTAFLEX Support System ‘Wellsleep’ vezels
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