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“ALs topsporter ben je steeds op zoek 
nAAr het nieuwste en beste. recuperAtie 
is heeL beLAngrijk. en dAArom ben ik op 
zoek gegAAn nAAr een top-mAtrAs en zo 
bij RevoR terechtgekomen.

sAmen met de sLAApspeciAListen VAn 
reVor, zijn we bestAAnde technieken gAAn 
combineren met nieuwe technologieën 
om zo het perFecte sLAApsYsteem te 
ontwikkeLen; gelpuR. 

om de impAct VAn de Voet op de grond uit 
te bALAnceren, wordt er AL jAren gel in 
Loopschoenen gebruikt. dAt Vind je nu 
dus ook terug in de gelpuR-mAtrAs.

sinds ik op de geLpur mAtrAs sLAAp, is 
mijn recuperAtie nA zwAre trAinings-                
progrAmmA’s echt weL geoptimALiseerd. 
en dAt merk ik ook, en VoorAL, oVerdAg!”

Frederik Van Lierde
Ironman World Champion Hawaï



coMFoRt, veeRKRAcht
en onDeRSteuning. 

gelpuR is niet de zoveelste gelmatras op de markt. het geheim 
zit hem in de combinatie van materialen.
 
we stopten niet zomaar gel in een eerder bestaande matras 
maar bouwden samen met Frederik aan een product met 
indrukwekkende prestaties. gelpuR bestaat voornamelijk uit 3 
materialen.
 
1/ de stevige high performance basislaag zorgt voor een 
kwalitatieve ondersteuning.

2/ de middenlaag bevat gelpulse, een combinatie van gel en 
latex die deze matras zijn unieke, ongekende veerkrachtige 
eigenschappen geeft, waardoor de puntelasticiteit hoog scoort.

3/ de American floating foam toplaag is de spreekwoordelijke 
kers op de taart. deze foam geeft gelpuR het uiterst comfortabel 
gevoel, presterend onder alle omstandigheden.

gelpuR zorgt voor een totaal nieuwe slaapervaring. heel wat 
matrassen bieden een oplossing voor een bepaalde wens maar 
moeten inboeten op andere eigenschappen. gelpuR boet nergens 
voor in en staat, mede dankzij de uiterst ventilerende hoes, garant 
voor een ergonomisch én aangenaam bedklimaat!

ondersteuning? gelpur doet het.
veerkracht? gelpur doet het.
comfort? gelpur doet het.
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american fLoating foam
Voor het superieur

coMFoRtgevoel 

geLpULse
ongekende veeRKRAcht

en puntelASticiteit

pocket inside
(enkeL bij de geLpur eLite Versie)

dYnAmische proFiLering
ter ondersteuning

in de 9 comFortzones

HigH performance foam
LeVert een hoogwAArdige,

kwALitAtieVe onDeRSteuning

gelpuR. De MeeSt innovAtieve MAtRASKeRn ooit!
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De MAtRASKeRn.  
gelpuR matrassen zijn trendsettend, innovatief en hoog- 
technologisch. nooit eerder werd zoveel aandacht besteed aan de 
combinatie van ergonomie, comfort en beleving als bij de gelpur 
matras.

AMeRicAn FloAting FoAM 

American floating foam wordt het moderne traagschuim. Dit 
ingenieus materiaal neemt immers perfect de lichaamsvormen 
over zonder dat de elasticiteit van het materiaal moet inboeten. 
het beste van twee werelden dus. de energie gaat niet verloren 
in de kern, maar wordt netjes verdeeld over het ganse oppervlak. 

tijdens het uitoefenen van een neerwaartse druk op de American 
Floating Foam, wordt deze slim doorgegeven aan elke naburige cel 
in de kern. de Floating Foam cellen werken zo optimaal samen om 
u niet enkel een neerwaartse drukverlaging maar ook opwaartse 
ondersteuning te bezorgen.

drukverdeling & ondersteuningsschema              drukverdeling & ondersteuningsschema
klassieke matraskern                American floating foam

 
deze eenvoudige, doch innovatieve techniek zorgt er dan ook 
voor dat elk punt van het lichaam wordt ondersteund op een 
ongeziene manier, zonder aan comfort in te boeten. u zakt 
immers niet weg in de matras, maar wordt er door gedragen.

gelpulSe 

de revolutionaire gelpulse kernlaag zorgt voor een ongekende 
elasticiteit binnen in de matras. bij druk op de matras, zorgt deze 
innovatieve kernlaag meteen voor opwaartse tegendruk om terug 
zijn originele positie in te nemen. onder invloed van het gewicht, 
zoekt gelpulse naar de ideale druk/tegendrukpositie om zo een 
optimale ondersteuning te bieden aan het lichaam en het toe te 
staan gemakkelijk te bewegen.

high peRFoRMAnce FoAM

de high performance basislaag is een uitgepuurde matraskern, 
waarbij de geprofileerde comfortzones de basis vormen van een zeer 
hoogwaardige ondersteuning. De extreem uitgepuurde profilering, 
bestaande uit 9 zones, volgt naadloos de flow en de druk van het 
lichaam en garandeert een stabiele, ergonomische slaappositie. 
de high performance foam is dan ook de ideale basis om alle 
kenmerken van American floating foam en Gelpulse te benutten. 

doorsnede van een high performance foam matraskern
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PRESSURE

SUPPORTED ZONE
>95%

SUPPORTED ZONE
<60%

PRESSURE

support height

support height

mattress surface

mattress surface

PRESSURE & SUPPORT SCHEME
STANDARD MATTRESS

PRESSURE & SUPPORT SCHEME
GELPUR MATTRESS

PRESSURE

SUPPORTED ZONE
>95%

SUPPORTED ZONE
<60%

PRESSURE

support height

support height

mattress surface

mattress surface

PRESSURE & SUPPORT SCHEME
STANDARD MATTRESS

PRESSURE & SUPPORT SCHEME
GELPUR MATTRESS

neerwaartse druk

PRESSURE SCHEME
GELPULSE CORE UNDER PRESSURE

PRESSURE SCHEME
GELPULSE CORE IN RESTING CONDITION

pression à la baisse

PRESSURE SCHEME
GELPULSE CORE UNDER PRESSURE

neerwaartse druk

PRESSURE SCHEME
GELPULSE CORE UNDER PRESSURE

PRESSURE SCHEME
GELPULSE CORE IN RESTING CONDITION

pression à la baisse

PRESSURE SCHEME
GELPULSE CORE UNDER PRESSURE

neerwaartse druk

PROFILE OF THE HIGH PERFORMANCE FOAM CORE

1 2 3 74 6 8 95



zijdeLingse
3D ventiLatie

3D ventiLatieBanD
op het opperVLAk

AirstreAm hoes met 
ULtra ventiLatie

op het contActopperVLAk
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gelpuR. hoogStAAnDe technologie in De hoeS.



gelpuR pRo (25cm) 

met geLpur pro haal je het hoogste comfortgevoel in 
huis! Zowel de American floating foam laag als de Gelpulse 
laag beantwoorden met hun 4cm hoogte aan de hoogste 
comforteisen en zorgen voor een nog zachtere landing…

geLpur pro regular    geLpur pro strong

gelpuR elite (27cm) 

met extra ergonomische kenmerken is geLpur elite op 
vandaag het summum van slaapcomfort. de 4 cm hoge 
American floating foam en de even hoge Gelpulse laag laten 
u zweven van geluk.
De integratie van de pocketveren binnenin de geprofileerde 
high performance foam basislaag tillen de ergonomische 
kenmerken van deze matras naar het hoogste niveau.

geLpur elite regular    geLpur elite strong

Fit, pRo oF elite?  
gelpuR matrassen vind je in 3 varianten; Fit, pro en elite. deze 
3 ergonomische hoogstaande matrassen beantwoorden allen aan 
de nieuwste kwaliteits- en comforteisen. tussen de matrassen 
onderling maakt hun eigen specifiek comfort het verschil.

geLpur regular: neutrale hardheid

geLpur strong: hardere ondersteuning  

gelpuR Fit (21cm)

geLpur Fit biedt u reeds een topcomfort bij een matras van 21cm 
hoog! De 3cm hoge American floating foam laag en de 3cm hoge 
gelpulse laag staan garant voor een ideale recuperatie en een 
optimaal slaapcomfort.

geLpur Fit regular        geLpur Fit strong
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De hoeS.  
net zoals bij een sportschoen met gel, waar de materialen zijn 
aangepast aan het functionele, is de matrashoes van gelpuR 
volledig opnieuw uitgevonden, met ventilatie en comfort als 
belangrijke focuspunten.

teXtiel 

de gelpuR airstream stof, een combinatie van 31% polyethyleen 
en 69% polyester,  is uniek in zijn soort. het ademend karakter van 
het contactoppervlak zorgt ervoor dat eventuele transpiratie al 
even gauw wordt afgevoerd als het is ontstaan.

de gelpuR airstream hoes is uiterst stretchbaar. deze sluit 
daardoor dan ook perfect aan de matraskern aan. op deze manier 
worden het comfort en de ergonomische kwaliteiten van de 
gelpuR matras gemaximaliseerd, daar waar andere, meer stugge 
hoezen dit comfort teniet zouden doen.

3D ventilAtie 

zowel zijdelings als bovenop het oppervlak zijn 3d banden voorzien 
die het ventilerend karakter van de gelpuR matras optimaliseren. 

telkens je beweegt in bed werkt de 3d ventilatieband als een 
soort pomp die vochtige lucht uit de kern naar buiten stuwt en 
intussen verse lucht filtert en naar binnen brengt.
deze techniek zorgt ervoor dat uw matras fris en hygiënisch blijft. 
ook na jarenlang intensief gebruik.
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uLtrA VentiLerende
AirstreAm hoes

3d VentiLAtiebAnd
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De boDeM.  
de innovatieve werking van de gelpuR matrassen komt het best 
tot haar recht op een kwalitatieve bodem.
daarom zijn deze matrassen te combineren met zowel een revor 
boxspring als lattenbodem.

het KuSSen.  
Alhoewel matras en bodem de hoofdrol spelen tijdens uw slaap, is 
het belang van een kwalitatief hoofdkussen niet te onderschatten.

daarom heeft revor in het verlengde van de matrassen ook 
gelpuR kussens ontwikkeld. de perfecte lichaamsondersteuning 
vereist immers ook aandacht voor hoofd en nekwervels.

reVor box 24

reVor box 11

reVor lattenbodem

gellatex kussen
60x60cm

gellatex kussen
ergo 60x40cm 



in samenwerking met
Frederik Van Lierde

Ironman World Champion Hawaï



WWW.geLpUr.Be

geLpur is een product van de revor groep.

slaap doet leven


