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COMFORT EN VEILIGHEID

Lattenbodems



Auerhaan Lelystad is een bedrijf met een zeer lange historie; opgericht in 1885, is het bedrijf 

een bekende en betrouwbare toeleverancier van producten voor de carrosseriebouw, 

busbouw, machinebouw, scheepsbouw en jachtbouw. Vele vertegenwoordigingen van 

gerenommeerde fabrikanten in Europa en daarbuiten maken het productassortiment van 

Auerhaan tot een zeer breed programma. Het mag u dan ook duidelijk zijn dat de informatie 

die wij u geven via deze website nooit compleet kan zijn.
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De flexibele lattenbodems zijn op diverse manieren verwerkbaar.

Slapen zoals thuis

Goed slapen vindt eigenlijk iedereen belangrijk. Thuis 

besteden wij hieraan terecht veel aandacht; we kopen een 

goed matras en een goede lattenbodem onder het matras. 

Echter als we buitenshuis slapen, is dat slaapcomfort zéker zo 

belangrijk. De meeste mensen slapen buitenshuis al minder 

goed dan thuis. Daarom is het zo belangrijk, dat we op de 

slaapplaats buitenshuis hetzelfde rugcomfort creëren als u 

thuis gewend bent. Een van de dingen die hieraan bijdraagt, is 

een goede lattenbodem onder het matras. Wij hebben voor 

u een zeer flexibele lattenbodem in ons programma voor een 

alleszins betaalbare prijs!

Comfort
De verende lattenbodem biedt u het slaapcomfort, zoals u 

dat thuis gewend bent.

Vocht / condens
Door vocht en condens ontstaat schimmelvorming aan de 

onderzijde van het matras. De verende lattenbodem zorgt er-

voor, dat het matras aan de onderzijde kan ventileren, waar-

door schimmelvorming geen kans heeft!

Caravans / motorhomes
Bij caravans en motorhomes wordt de zithoek vaak ‘s avonds 

omgebouwd tot bed. Doordat de lattenbodem oprolbaar is, 

is deze bij uitstek geschikt voor toepassing in caravan en        

motorhome.

Leveringsprogramma
De flexibele lattenbodems zijn leverbaar in de afmetingen  

70 x 200 cm tot 160 x 200 cm. Tevens zijn er twee latdikten 

leverbaar: 8 en 10 mm. De dikte van de latten wordt 

bepaald aan de hand van het gewicht van de gebruiker en 

de benodigde overspanning tussen de flexibele gewrichten.

Afwijkende afmetingen kunnen gemaakt worden door de    

latten in te korten. U kunt dit zelf zeer eenvoudig doen door 

ze op maat af te zagen.

afmeting in cm dikte 8 mm dikte 10 mm

70 x 200 •

90 x 200 • •

 140 x 200 • • 

160 x 200
180 x 200

•Vele toepassingen en afmetingen
De lattenbodem is in alle denkbare afmetingen en vormen 

leverbaar. Doordat het systeem zeer flexibel is, zijn er vele 

toepassingen denkbaar. Wij noemen u onder andere:

Motorjachten en zeiljachten
Met name aan boord van schepen zijn vocht- en condens- 

vorming een groot probleem en is de slaapplaats door gebrek 

aan ruimte al vaak minder comfortabel dan thuis. De flexibele 

lattenbodem kan u hier dus een goede dienst bewijzen. Door-

dat de lattenbodem zeer eenvoudig op elke gewenste maat te 

maken is, is elke bedvorm te realiseren. Ook als er onder de 

lattenbodem opbergruimte aanwezig is, blijft deze gemakke-

lijk bereikbaar. Onderstaand ziet u een installatievoorbeeld.

Flexibele  
lattenbodems

•



Reken op ons.

T 0320 - 28 61 71 | lelystad@auerhaan.nl
F 0320 - 28 61 70 | www.auerhaan-lelystad.nl

Platinastraat 21

8211 AR  Lelystad

Postbus 22

8200 AA  Lelystad


