
Smart solutions for superior sleeping



Van Cadsand Beds
Excellente bedden met innovatieve technologie. 
De wereld om ons heen verandert: alles wordt beïnvloed door snelle technologische ontwikkelingen.
Behalve bij ons bed, waar we dertig procent van ons leven in doorbrengen!

Daarom ontwikkelde Van Cadsand de Sleepradar: een innovatieve device die in uw matras wordt geïntegreerd. En geheel
contactloos uw slaap analyseert en tips geeft hoe die te verbeteren. Door aanpassingen in uw matras of in uw leefwijze.
Zo haalt u het maximale uit uw nachtrust en voelt u zich fitter dan ooit!

Hoogwaardig afgewerkte volledig elektrische boxspring met 
diverse innovatieve mogelijkheden.
 
•  In verschillende stofferingen en cappucheringen
•  Mogelijk met Cadsand-matras 3si t/m 9si
•  Uitgerust met Sleepradar®
•  Aanpasbaar matras 
•  Met afneembare en reinigbare stof

Comfortabele vlakke boxspring met verschillende mogelijk-
heden en unieke eigenschappen.

•  In verschillende stofferingen en cappucheringen
•  Mogelijk met Cadsand-matras 3si t/m 9si
•  Uitgerust met Sleepradar®
•  Aanpasbaar matras
•  Met afneembare en reinigbare stof

Van Cadsand boxsping
Electrisch verstelbaar

Van Cadsand boxsping
Vlakke combinatie

Uitgerust met: 



De Sleepradar
De Sleepradar wordt onzichtbaar in de bovenste laag van 
uw matras verwerkt. Zonder dat u het voelt, meet de 
Sleepradar de hele nacht uw hartslag, ademhaling, slaap-
fases en bewegingen. Deze gegevens worden geanaly-
seerd en door de Sleepradar omgezet in concrete tips om 
uw slaap te verbeteren.

Uw slaap wordt contactloos geanalyseerd, want de Sleepra-
dar wordt volledig geïntegreerd in uw matras – zonder aller-
lei snoeren. En onze matrassen zijn opgebouwd uit diverse 
materialen, die elk voor toegevoegde waarde zorgen. Zo 
creëren onze matrassen en de Sleepradar samen een opti-
maal slaaprendement!

Ook kan het systeem andere apparaten, zoals thermostaat 
en verlichting aansturen en zo een prettige slaapomgeving 
creëren. Alles is af te lezen en in te stellen via de app, Apple 
Watch, tablet of computer. Het resultaat? U slaapt beter, 
functioneert beter en haalt daardoor meer uit uw dag.

Kortom, een boost voor uw kwaliteit van leven!

Enkele toepassingen van de Sleepradar zijn onder andere; 
Hartritme-monitor, Slaap-analyse, Mogelijkheid tot het 
verstellen van het bed, NEST® thermostaat controle en 
Philips Hue® controle. Tevens is de app naast mobile ook 
beschikbaar voor Apple Watch in de app store.

Hoogwaardige materialen en afwerking
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www.vancadsandbeds.com


