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Ovale matras bestellen, hoe doe ik dat ?
Bij een bestelling van een ovale matras en een matras met 1 ronde zijde vragen wij u altijd om een uitgeknipte mal van papier
per post naar ons op te sturen.
U kunt deze opsturen naar:
Past het door een normale brievenbus: Matrassenmaker, Vossenbeemd 107-C, 5705CL Helmond/Nederland
Past het niet door een normale brievenbus: Matrassenmaker, postbus 3, 5700AA Helmond/Nederland
U maakt het malletje door het papier op de bedbodem te leggen en met een stift/pen neemt u de vorm over op het papier.
Eventueel kunt u het oude matrasje als voorbeeld gebruiken. Leg deze op het papier en neem de vorm over.
Als u ruimte wilt voor het instoppen van bijv. een hoeslaken/matrasbeschermer/dekbed dan maakt u het malletje 1 a 2 cm kleiner.
Leg een meetlint op de rand en zet bij bijvoorbeeld iedere 2cm een streepje, doe dit om de 4cm zodat u later alle streepjes
kunt verbinden om een lijn te trekken. Deze lijn knipt u weg en het malletje is nu gereed om per post op te sturen.
Een ovale matras met schuin uitlopende zijden maken wij niet. Dit is een matras waarbij de bovenkant groter is dan de onderkant
van het matras. Zie tekening D
Tekening C: Doordat de uitsparingen klein zijn snijden wij deze wel uit het schuim alleen nadat het matras bekleed is met stof ziet
u de uitsparingen bijna niet. Legt u het matrasje in het bedje dan vallen de hoekjes wel mooi op zijn plaats!
Staat de gewenste vorm niet hieronder. Neem contact met ons op, wij maken bijna alle vormen en maten matrassen.
Tekening A

Tekening B

Tekening C

Tekening D

Zij-aanzicht van het matras,
schuin uitlopend of
rond uitlopend. Boven groter,
onder kleiner.
Maken wij WEL,
U stuurt u malletje
per post.

Maken wij WEL,
U stuurt u een malletje
per post.

Maken wij WEL,
Per email stuurt
u ons een tekening
met maten.

Ovaal met schuin
uitlopende zijkanten
maken wij NIET.

