
babymatrassen
kindermatrassen

natuurlijk gezond slapen



Uniek en innovatief
Coati matrassen zijn innovatief en uniek. Het zijn de 
enige matrassen voor jonge kinderen die geheel 
uit natuurlijke materialen zijn opgebouwd. Jonge 
kinderen zijn nog erg kwetsbaar. Juist ook tijdens 
hun slaap. Op een matras van Coati kunnen ouders 
hun kind met een gerust hart laten slapen. Door de 
samenstelling hebben de Coati matrassen een uniek 
en optimaal klimaatbeheersing voor babies.

Natuurlijk gezond
De matrassen zijn gemaakt van natuurlijke, 
biologische materialen die getufd worden.
Er worden dus geen chemische stoffen,
gassen of lijm gebruikt. 

Veilig
Door de unieke samenstelling en opbouw zijn Coati 
matrassen veilig en uitermate geschikt voor jonge 
kinderen. Bovendien zijn de natuurlijke materialen 
van zichzelf brandveilig.

Handwerk
Al onze matrassen worden met de hand gemaakt. 
De beste manier om perfecte matrassen te maken!



natuurlijk gezond slapen
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KatoenBiologische katoen 
ventileert uitstekend, zodat 

schimmel geen kans krijgt.

KokosWij gebruiken kokos 
om de druk goed te verdelen over de veren. Kokos heeft ook goede ventilerende eigenschappen.

Pocketveren
Echt uniek zijn de pocketveren. Elke veer 

is met de hand verpakt in een hoesje van 

ongebleekte katoen en vervolgens met naald 

en draad aan elkaar genaaid.





Bamboe
De buitenkant (tijk) van ons matras 

is gemaakt van bamboe. Bamboe 
reguleert de temperatuur: bij warm 
weer zorgt het voor verkoeling en bij 

kouder weer is het aangenaam warm.
Bamboe heeft antibacteriële en
anti-allergene eigenschappen. 

Bovendien is bamboe ook nog eens 
milieuvriendelijk!
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Matrassen
Coati maakt drie typen matrassen. Het zijn allemaal 

gezonde, veilige en duurzame matrassen,
gemaakt van de beste materialen. 

Pure
De Pure is het beste en gezondste matras:

heerlijk comfortabel en opgebouwd uit 
pure, duurzame, natuurlijke materialen. De 
Calico pocketvering is uniek voor baby- en 

kindermatrassen. Het beste voor je kind!

Nature
De Nature is een geweldige matras met 

pocketvering: een goede investering in de 
gezondheid van je kind!

Classic
De Classic is een fi jn matras, met eenvoudige maar 

goede bonellvering voor een gezonde nachtrust!

Topdek
Coati heeft een unieke topdek 
ontwikkeld. De topdek zorgt 
voor extra comfort en hygiëne. 
De topdek wordt vastgeritst 
op de matras en kan dus niet 
verschuiven of losraken. De 
topdek beschermt de matras 
tegen ongelukjes en is afritsbaar 
en kan gewassen worden.

De topdek is gemaakt van mooie 
wol en 100% biologische katoen. 
Samen zorgen ze voor extra 
comfort en goede regulering van 
de temperatuur.

De topdek is los verkrijgbaar.
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