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Het nieuwe Nederlandse merk Bettress® schudt de beddenmarkt wakker met 

innovatief bedconcept 

Nieuw bedtype is verfrissend voor zowel uw gasten als uzelf 

 

Waalwijk, april 2022 – Laat gasten met een glimlach beginnen aan een nieuwe dag. Een 

comfortabele nachtrust geeft een energieboost en daarmee een fijne herinnering aan het verblijf. 

Het nieuwe beddenmerk Bettress® draagt bij aan een positieve, uitgeruste en wakkere wereld. In 

samenwerking met beddenexperts is een geheel nieuw type bed ontwikkeld; geen bedledikant, 

geen boxspring, maar een Bettress®! Dit innovatieve bed is no-nonsense en compleet: een 

comfortabele topper, een topkwaliteit matras met daaronder strakke, stalen bedpoten. Bettress® 

is strak en praktisch ontworpen; alle onnodige onderdelen zijn weggelaten en met gemak kan van 

een twin een double bed gemaakt worden. De Bettress® is zeer eenvoudig te monteren én door 

housekeeping gemakkelijk te verplaatsen tijdens de schoonmaak. Uniek zijn de vervangbare 

hoezen, die in huisstijlkleur en met logo kunnen worden geproduceerd. Bettress® is een trendy 

blikvanger en brengt zowel bij uw gasten als bij uzelf een glimlach op het gezicht.  

 
 

Bettress® is geen ‘gewoon’ nieuw bed. Het is een vernieuwend bedtype, dat door het unieke en 

slimme design krachtig is in zijn eenvoud en een modern alternatief is voor het bedledikant of de 

boxspring. Bettress® is 100% Dutch Design, handgemaakt door Europese ambachtslieden, met meer 

dan 40 jaar ervaring en passie voor het vak, en gemaakt van de beste materialen. Bettress® biedt 

topkwaliteit, comfort én smoelt lekker door het strakke, persoonlijke karakter. Dit innovatieve bed is 

zeer praktisch voor hotels, B&B’s en vakantieparken en uitermate comfortabel voor haar gasten. 



 

Bettress®  

Bettress® lanceert drie modellen: The Original, The Element en The Lite. Alle modellen zijn 

verkrijgbaar in één- of tweepersoons-uitvoering met een lengte tot 2.10 meter. Het matras is 

opgebouwd uit verschillende lagen van duurzame kwaliteitsmaterialen, die zorgen voor een goed 

slaapcomfort. De omkeerbare topper is voorzien van een antibacteriële behandeling, heeft een dikte 

van 6 centimeter en is verkrijgbaar in één- en tweepersoonsformaat. Door het innovatieve ontwerp 

is de Bettress® eenvoudig van twin bed naar double bed of andersom aan te passen. Alle Bettress® 

materialen zijn geselecteerd volgens de hoogste normen en beschikken over de benodigde 

certificaten.   

 

Vervangbare hoezen in huisstijlkleur 

Bettress® is dé blikvanger van de suite. Zowel het matras als de topper is voorzien van een hoes. 

Standaard biedt de stoffencollectie keuze uit 22 kleuren, waaronder frisse, uitgesproken kleuren, 

zoals Pink, Yellow en Orange, alsook donkere tinten, zoals Chocolat, Blue en Forest. De hoes kan 

bovendien ook in huisstijlkleur worden geproduceerd. Daarbij kan het logo, het beeldmerk of een 

tekst op de hoezen worden geborduurd. Ook de strakke, stalen bedpoten in matte poedercoating zijn 

verkrijgbaar in meerdere kleuren: zwart, wit, grijs, roségoud, goud en chroom. Zo past het bed 

geheel in stijl van het verblijf. Is na verloop van tijd een nieuwe hoes of andere stijl gewenst? Geen 

probleem! De hoezen en bedpoten kunnen worden vervangen en in 30 minuten worden verwisseld. 

De hoezen zijn van hoge, elastische kwaliteit, hebben een OEKO-TEX®-certificaat en kunnen worden 

gereinigd door middel van stomen. 

 

De kracht van eenvoud 

Dankzij het innovatieve alles-in-één bedconcept bevat Bettress® geen onnodige onderdelen en dus 

geen gebakken lucht. Het bed is compact, solide en toch licht van gewicht. Hierdoor kan het bed door 

housekeeping gemakkelijk verplaatst worden tijdens de dagelijkse schoonmaak. De bedhoogte van 

60cm zorgt ervoor dat onder het bed ook goed gereinigd kan worden. De Bettress® is met behulp van 

een heldere instructievideo in enkele eenvoudige stappen te monteren zonder gereedschap: 

uitpakken, bedpoten eronder schroeven, topper op het bed leggen en klaar! Kortom, in no-time staat 

de Bettress® voor uw gasten klaar.  

 

Bettress®, Tomorrow is yours. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op 

www.bettress.com of neem contact op met Bettress®: René Geleynse of Ziga Petek (tel: +31 (0)85 

0404 803 of email: rene@bettress.com of ziga@bettress.com). Bekijk hier hoe de Bettress® is 

samengesteld. 

__________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over Bettress® en/of het aanvragen van beeldmateriaal, kunt je contact 

opnemen met MIES PR: Michelle de Ruiter, email: michelle@miespr.nl of tel: +31 (0)6-457 404 65. 

 

Downloadlink voor HR-beelden en persbericht: 

https://www.miespr.nl/bettress-download-het-nieuwe-nederlandse-merk-bettress-schudt-de-

beddenmarkt-wakker-met-innovatief-bedconcept/  
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