Goed slapen
vergt
maatwerk

Over ons
Hml Bedding:
ambacht en maatwerk

Hml Bedding is
een Nederlands
familiebedrijf

Naast ambacht en maatwerk staan
duurzaamheid en comfort binnen onze
werkwijze centraal

Met meer dan 25 jaar ervaring
op het gebied van slaapcomfort
en slaapsystemen
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“Onze doelstelling is het maken van eerlijke
bedden, exact naar de wensen van onze klanten.”
3

4

Boxsprings,
matrassen & kussens

Maatwerk

Hml Bedding levert boxsprings, matrassen, kussens en accessoires,
alle van hoge kwaliteit. Een overzicht van onze producten vind
je in deze folder. Maar wat wij hier ook vertellen, een heerlijke
nachtrust bereik je niet door deze folder te lezen. Daarom adviseren
wij je om onze producten zelf te ervaren bij je beddenspeciaalzaak. Ga op je gemak proefliggen, en ontdek hoe wij samen met
je adviseur een optimaal slaapcomfort kunnen creëren voor je.

Goed slapen vergt maatwerk, dat is onze visie. Ieder bed
stemmen wij tot in de kleinste details af op de wensen
van onze klanten: zowel op het gebied van slaapcomfort,
als op het gebied van uitstraling en sfeer. Om die reden kunnen
de artikelen uit onze collectie naar wens gecombineerd worden
met bijvoorbeeld een speciale stof, afwijkende afmetingen of
specifieke aanpassingen op hoofd- en voetborden.
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Duurzaamheid

Woven Bottles
Meubelstoffen van hoge kwaliteit,
gemaakt van plastic flessen

Duurzaamheid is op dit moment een echte trend. Wij denken
echter dat duurzaam ondernemen de standaard zou moeten
zijn. In onze ogen is het de enige manier waarop je met mensen
en spullen om zou moeten gaan. Volgens Van Dale is de definitie
van duurzaam ‘geschikt om lang te bestaan’. Dit is altijd de basis
geweest voor wat we bij Hml Bedding doen.
Als materialen, producten of processen niet geschikt zijn om
lang te bestaan, dan hebben wij er geen interesse in. We selecteren
dan ook alleen de best passende grondstoffen en werken samen
met toeleveranciers die hun vak verstaan. Mensen die gespecialiseerd zijn in datgene wat ze voor ons doen, en hier ook passie
voor hebben. Doorlopend kijken naar de technische mogelijkheden en ons inzetten voor een goede transitie naar een circulaire
matrasseneconomie… dat is wat we bij Hml Bedding met liefde
voor de wereld doen.

Zo wordt het gemaakt:
Stap 1 - Verzamelen
Gebruikte flessen worden verzameld
op het land, voordat ze op de stortplaats
terechtkomen.

Stap 2 - Schoonmaken
Doppen en etiketten worden verwijderd,
de flessen worden gewassen en ze worden
vermalen tot kleine vlokken.

Stap 3 - Granulaat
De vlokken worden gesmolten en
gefilterd om het laatste vuil eruit te halen.

Waarom zouden we nieuwe stoffen maken als we ook bestaande
materialen kunnen hergebruiken? Wat anders onze natuur vervuilt,
maakt nu ons meubilair mooier! We zijn daarom blij met ‘Woven
Bottles’ binnen onze stoffencollectie: meubelstoffen van hoge
kwaliteit, gemaakt van plastic flessen.
Woven Bottles is gemaakt van gerecycled plastic, in een proces
dat veel minder water en energie verbruikt en voor minder
CO2-uitstoot zorgt dan de fabricage van traditionele meubelstoffen.
Op het oog is het een stof als elke andere: het biedt hetzelfde
comfort, dezelfde zachtheid en dezelfde degelijkheid als traditionele stoffen. In plaats van de reguliere grondstoffen, worden
voor Woven Bottles gerecyclede plastic flessen gebruikt.
Woven Bottles is dan ook een perfecte aanvulling op onze
ruime stoffencollectie.

Daar wordt granulaat van gemaakt.

Stap 4 - Garen

“Geschikt om lang te bestaan”
Van Dale

Het granulaat wordt weer gesmolten
en door micro-gaatjes geperst.
Zo ontstaat draad.

Stap 5 - Stof
De garens kunnen vervolgens worden
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geweven of gebreid tot stoffen.
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Ambacht

Comfort

Bij Hml Bedding beheersen we het ambacht van bedden
maken. Uiteraard vullen we de kennis die wij hebben van dit
eeuwenoude ambacht aan met de geavanceerde technologieën
van onze huidige tijd. Op die manier zoeken we in ons productieproces voortdurend naar een goede combinatie van
ambachtelijk handwerk en moderne technische mogelijkheden.
Het resultaat: het beste van twee werelden.

Bij Hml Bedding kies je altijd voor een kwalitatief
hoogwaardig slaapsysteem. Dat betekent echter niet
dat je op elk van onze bedden goed zult slapen. Echt
slaapcomfort ervaar je pas wanneer je op een bed
ligt dat tot in de puntjes op je wensen is afgestemd.
Door bewust te kiezen voor een combinatie van
specifieke materialen, stel je zelf het bed samen waarop jij
een optimaal slaapcomfort zult ervaren.

“In ons productieproces zoeken
wij voortdurend naar een goede
combinatie van ambachtelijk
handwerk en moderne technische
mogelijkheden.”
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Samenstelling
Bij Hml Bedding zullen we niet ontkennen dat de uitstraling van je
bed belangrijk is. Toch durven wij te beweren dat bij goed slapen
veel draait om de inhoud. Daarom vinden wij het van belang dat
je weet wat je in huis haalt wanneer je kiest voor een bed van Hml
Bedding. Op onze website vind je daarom informatie en illustraties
die exact duidelijk maken uit welke materialen onze bedden
bestaan en hoe ze zijn samengesteld.

Over de namen
van onze bedden
Hml Bedding staat voor ambacht en maatwerk. Niet voor
niets hebben wij onze bedden dan ook vernoemd
naar één van de oudste ambachten ter wereld: de
muziek. Van verschillende muziektempo’s tot composities,
dansen en aanduidingen voor het karakter van de muziek:
iedere productgroep heeft zijn eigen muziektermen.
Wil je hier meer over weten? Op onze website vind je het
uitgebreide verhaal.

“Wij vinden het belangrijk
dat je weet wat je in huis haalt
wanneer je kiest voor een bed
van Hml Bedding.”
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Zacht & Basic

Kies voor styling met een mooie
contrastrijke combinatie van zachte
pastels met verschillende grijzen, wit
en zwart. De donkerbruine wand en
kleine details maken het verrassend.

“Binnen de stijl ‘zacht en basic’
zijn zowel kleuren als vormgeving
van de meubels niet heel uitgesproken,
maar juist tijdloos.”

Gebruik weinig patronen,
maar uni, zowel glanzend
als mat textiel, rotan en riet,
papier (zoals de gevouwen
lampen) en mat aardewerk.
Kies voor eenvoudige,
strakke vormen.

Combineer een tijdloze basis,
zoals een antraciet bed en bijvoorbeeld
een mat witte linnenkast, met details die
het geheel spannend maken.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Rubato
in de stof Casa 67 Anthracite.
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De accessoires in deze stijl stralen
een zachte, hoogwaardige en een tikkie
Japanse sfeer uit. Het zachte roze geeft
een warm, maar toch fris gevoel en is
helemaal van nu.
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Fris &
Scandinavisch
“Met veel blond hout, wit, lichte grijze
tinten, natuurlijke materialen en vaak
eenvoudige, organische vormen, heeft
de Scandinavische stijl een rustige
uitstraling. Daarom is deze stijl bij
uitstek geschikt voor de slaapkamer.”

Als basis kies je voor een licht
houten vloer of wand, veel witte
wanden en bijvoorbeeld een
lichtblauwe of lichtgrijze boxspring.

Kies voor mooie, natuurlijke items
van glas, mat hout of mat keramiek.
Een toffe lamp maakt het geheel af.

Het kleurpalet is uitgebalanceerd en
ingetogen en bevat lichte tinten als grijzen,
blauwen, witten en zandkleuren.

Binnen deze stijl past een dekbedovertrek
in een mooie natuurlijke stof, effen of met
een klein patroon. Deze combineer je met
grafische kussens en een wollen plaid.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Allegretto
in de stof Board 41 Lightblue.

14

15

Stoer &
Industrieel
“Een industriële uitstraling creëer je
door te kiezen voor een boxspring
in een grove, natuurlijke stof, met
de uitstraling van linnen of canvas.”

Een mooie vintage vondst
zoals een lamp, schoolstoeltje
of ladekast erbij en het plaatje
is compleet.

Mix verweerde, harde materialen
zoals metaal en beton met stoere stoffen
als linnen, canvas, suède, wol en leer.
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Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Moderato
in de stofkleur Casa 088 Turtle.

Voor een groots effect is een wand behangen
met fotobehang van beton, roestig metaal of
bakstenen een goed idee.

Kleuren die in deze stijl passen
zijn alle soorten grijzen, groenen,
bruinen en blauwen.
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Aan de muur past een collage van
ingelijste teksten, gecombineerd met
zwartwit-fotografie die je aanspreekt.

Gedurfd & Grafisch
“Bij een grafische uitstraling
combineren we grafische prints
zoals stippen en strepen met grote
kleurvlakken in felle kleuren. Denk
groot en met een knipoog!”
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Een goed uitgangspunt zijn de
kleuren zwart, wit en grijs als
basis en twee of drie felle kleuren
die mooi bij elkaar passen.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Lento
(aangepast naar maathoudend) in de stof Gapp 65 Grey in
combinatie met Crush 67 Anthracite.

Combineer een boxspring in een neutrale
kleur met grafische prints, bijvoorbeeld een
dekbedovertrek met verschillende kussens en
plaids en/of een groot kleed.

Materialen die in deze trend passen zijn
kunststof, leer, (gekleurd) glas en keramiek.
Glanzend en mat, grove en gladde structuren
kunnen door elkaar gebruikt worden.
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Rust & Eenvoud
“Een stijl die ontstaan is als reactie
op onze drukke maatschappij…
we moeten steeds meer, onze
agenda’s staan vol en we komen
nauwelijks nog aan onszelf toe.
Thuis wil je tot rust komen!”

De stijl rust & eenvoud gaat uit van natuurlijke kleuren en materialen
zoals wol, steen, leder, vilt en aardewerk. Je ziet in deze stijl dus
bijvoorbeeld extra grof geweven kleden en linnen dekbedovertrekken
die mogen kreuken. Een poef met de naden naar buiten verwerkt,
of keramiek waarbij je de randen van de mal nog kunt zien.
Wil je deze stijl in je slaapkamer?
Kies een simpel maar mooi afgewerkt
hoofdbord zoals de Sonore of Lento.

Bij het kiezen van accessoires
let je dus op ‘echte’ materialen en qua
kleur kun je allerlei vergrijsde groenen,
groenblauwen en grijzen met elkaar
combineren.

Een witte of lichtgrijze vloer staat mooi met
vergrijsde groenen of grijzen op de muur.
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Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Sonore
in de stof Luca 50 Mint.
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Landelijk &
Decoratief

Om deze stijl te maken kies je voor
een wat gedecoreerder hoofdbord
zoals de Adagio of Andante, in een
natuurlijke stof.
We zien breisels, kant, maar ook
satijnachtige stoffen. Door deze stoffen
en patronen te combineren, creëer je
een warm en verrassend geheel.

“In de landelijke stijl combineren
we een vaak neutrale basis met veel
accessoires. Met de vele natuurlijke
materialen en romantische vormen,
is de landelijke stijl erg populair
voor de slaapkamer.”

De meubels zijn romantisch van
uitstraling en vaak gedecoreerd:
denk aan een buikkastje, Frans
nachttafeltje of klassieke linnenkast.

Kleuren die hier goed bij passen zijn
taupe- en bruintinten, naturellen en pastels.
Als accent kun je in de styling wat goud of
koper toevoegen.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Adagio
in de stof Board 01 Naturel.
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Klassiek &
Vintage

Een echt klassieke basis
wordt gevormd door warme
houtsoorten als mahonie,
eiken en kersen.

Kies als tegenhanger van het vele donkere
hout flink wat lichte tinten, bijvoorbeeld door
een lichte wand, boxspring, dekbed en kleed.

“Kastelen, landhuizen, lambrisering,
mooie deurklinken, kroonluchters
en paneeldeuren… Een klassiek
interieur doet denken aan vervlogen
tijden.”

Blauw staat mooi bij warme
houtsoorten. Door te spelen met
verschillende tinten blauw ontstaat
een eigentijdse sfeer.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Stringendo
in de stof Mine 51 Kaki.
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Het is mooi om naast de neutrale tinten van
het hout en de zand-, wit- en taupetinten,
te kiezen voor één steunkleur.
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Pittig & Pastel

Kies voor één accentwand in een
opvallende kleur, zoals het
groenblauw uit het moodboard.
Deze combineer je met witte
wanden. Of je schildert alle wanden
zacht vergrijsd geel, zand of roze.

“ Deze stijl is vrolijk en gewaagd.
Uitgesproken, maar ook zacht.
Ideaal voor je slaapkamer, hier word
je gegarandeerd opgewekt wakker.”

In deze stijl kun je spelen met print,
vorm en kleur. Mixen mag.

Het dekbedovertrek is de basis van de stijl.
Die kies je dus eerst. Een overtrek met
strepen of vlakken in verschillende zachte
tinten is erg mooi. Laat de kleuren uit het
overtrek terugkomen in de accessoires.

Afgebeeld is een boxspring Forte 6000 met
hoofdbord Ostinato in de stof Page 06 Mustard.

26

Werk met veel wit om het geheel fris te houden,
bijvoorbeeld met een wit nachtkastje of linnenkast.
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Luxe & Pit
“Deze stijl is voor de durvers onder
ons… De vormgeving in deze stijl is
licht klassiek geïnspireerd, maar de
kleurcombinatie is zeker gewaagd te
noemen.”

Zoals je ziet, is een klassiek bed heel goed op
een moderne manier af te stylen. Af en toe een
beetje buiten de lijntjes kleuren is leuk!

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Andante
in de stof Delta 49 Navy.
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De nieuwe bruinen en terratinten zijn
in combinatie met zachtroze niet heel
logisch, maar erg mooi. Het sterke
contrast met het donkerblauw maakt
deze stijl bijzonder.

Kies voor een beperkt aantal kleuren uit de pit-accenten die je steeds
terug laat komen. Zo voorkom je dat het geheel te pittig (lees: druk)
wordt. Je moet er natuurlijk nog wel kunnen slapen!.

Wil je deze stijl in de
slaapkamer toepassen?
Dan is het belangrijk om
van tevoren te bepalen waar
je het accent wilt leggen.
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Botanisch &
Design
“De botanische trend is niet meer
weg te slaan uit het interieur.
We worden gewoon blij van groen
om ons heen. Niet alleen in de
woonkamer, maar ook op de
slaapkamer is dit fijn.”

Kies voor een rustige, neutrale vloer. Geef één
wand een groen accent door middel van een tof
behang of donkere groene tint. De andere wanden
kun je wit of lichtgrijs schilderen.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Tempo
in de stof Adore 67 Anthracite.
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Planten stralen rust uit en
kalmeren, daarom dragen ze
bewezen bij aan een goede
nachtrust.

Het is mooi om verschillende groentinten te combineren
met zwart, wit en een accent warm oranje. Zo blijft de
sfeer hoogwaardig, maar ook speels.

Deze stijl heeft als basis een strakke design
uitstraling. Door de toevoeging van het groene
behang, de houtaccenten en de planten
ontstaat een frisse, warme en afgestemde
sfeer. Ideaal voor je slaapkamer!
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Werelds &
Industrieel

In deze stijl zien we een stoere basis met
wereldse accenten. Grof hout, stoer leder,
touw, rotan en riet. Maar ook houtsnijwerk
en grof aardewerk.

“We gaan steeds vaker buiten
Europa op vakantie. Inspiratie die
we opdoen tijdens deze reizen
willen we terugzien in ons interieur.”
Deze stijl komt het beste
tot zijn recht in een slaapkamer met een industrieel
accent zoals de bakstenen
wand en de stalen trap in
het moodboard. Dit effect
kun je natuurlijk ook creëren
door middel van een
fotobehang.

Mix grove weefsels met stoere jeans
en combineer dat industriële vintage
bankje met die Indonesische kast van je
tante. Maak het wereldse accent niet te
groot, zoek het in details en materialen.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Animato
in de stof Relax 15 Brown.
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Wil je deze warme stijl in je slaapkamer? Kies
dan een bed in een naturel- of bruintint en leg
accenten in het beddengoed en de accessoires.
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Naturel &
Minimalisme

Als je over een tijdje
toch wat meer kleur in je
slaapkamer wilt, kun je
dat in deze rustige basis
gemakkelijk toevoegen.

“Als gevolg van verschillende trends
als ‘minimalisme’ en ‘zero waste’
ontstaat een groep bewuste consumenten.
Hier gaat het om kiezen voor wat je
echt mooi vindt, om natuurlijke
materialen en ‘less is more.”

Het naturel bed met bijzonder
afgewerkt hoofdbord stylen we
met meubels en accessoires in
mooie natuurlijke materialen
zoals rotan, linnen, suède, hout
en bamboe.

Door de natureltinten te mixen met
een beetje zwart en veel wit, ontstaat
een moderne look & feel.

Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Assai
in de stof Jeep 10 Liver.
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Je kiest voor deze stijl een neutrale vloer zoals
beton of hout en grotendeels witte wanden.
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Tropisch & Goud
“Met de stijl tropisch & goud in je
slaapkamer waan je je het hele jaar op
vakantie. Een hotelsfeer met Caribisch
gevoel, wie wil dat nu niet?”

Basiskleuren in deze stijl zijn blauwen
en groenen. Volle, verzadigde maar ook
lichte kleuren die heel goed met elkaar
gecombineerd kunnen worden.

Door de toevoeging van
wit blijft het sprankelend
en wordt het niet te zwaar.
Een behang met een
subtiel dessin of velours
uitstraling kan ook.

Kies voor het bed een blauwe of
groene stof. Voor de wanden kies je een
donkere kleur groen of blauw en wit.
Afgebeeld is een boxspring Forte 4000 met hoofdbord Andante
(met knopen) in de stof Adore 158 Niagara.
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De materialen zijn luxe; kies bijvoorbeeld voor
warm parket, velours en satijnen stoffen en maak
het geheel af met messing en goudaccenten.
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Hoofdborden

Equale zwevend vlak
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Adagio

Allegretto

Andante

Sempre zwevend met dubbele stiknaad

Animato

Assai

Lento

Ostinato zwevend wyberpatroon

Moderato

Rubato

Sonore

Stringendo

Tempo
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Stel je eigen
boxspring samen

Stofkeuze
Maak zonder meerprijs keuze uit
meer dan 150 kleuren.

Binnen onze collectie bestaat geen standaard set: je stelt je
boxspring dus helemaal naar wens samen. Daarom zijn wij bij
35.000 maar gestopt met tellen… want er zijn op deze manier
dus zeer veel verschillende combinaties te maken met onze
elementen! Stel je ideale bed samen in drie stappen.
Stap 1. Boxspring
Wordt het een robuuste boxspring van het type Forte 4000 of
toch de rankere Forte 6000? Kies je voor een boxspring met
vaste stoffering of voor een variant met afneembare stoffering,
waardoor je in de toekomst eenvoudig de bekleding van de set
kunt wisselen? Heeft een vaste boxspring met een degelijk stalen
frame je voorkeur, of juist de luxe van een elektrisch verstelbare
boxspring? Al onze verstelbare boxsprings bevatten hoogstaande
scharnieren die draaien op een berekend draaipunt, en zijn
standaard voorzien van draadloze bediening. Indien gewenst
kun je een vaste en elektrisch verstelbare boxspring zelfs naast
elkaar combineren. Voor de stoffering heb je de keuze uit meer
dan 150 actuele stoffen, en voor de pootjes zijn er diverse opties.
Ook wat betreft de maatvoering bieden we graag maatwerk.
Zo berekenen we tot en met 200 cm breed en 220 cm lang geen
meerprijs.
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Stap 2. Matrassen en toppers
Welke keuze op het gebied van matrassen of toppers je ook
maakt, wij beloven dat onze producten kwalitatief hoogwaardig
zijn. Dat betekent niet dat onze matrassen en toppers altijd bij
je passen: goed slapen vergt immers maatwerk. Wij adviseren je
daarom om op je gemak te komen proefliggen bij één van onze
verkooppunten. Binnen onze collectie zijn alle matrassen met
elkaar te combineren. De topper zorgt voor een comfortabele en
druk-verlagende bovenlaag. Kies je voor een andere topper dan je
partner, dan is er zelfs de mogelijkheid om ieder een eigen topper
te kiezen en deze via een koppelrits met elkaar te verbinden.
Stap 3. Hoofd- en voetborden
De vorm en stijl van een hoofd- en/of voetbord zijn in hoge
mate bepalend voor de uitstraling van je bed. Heb je een keuze
gemaakt, maar is je hoofd- of voetbord te hoog of te smal? Geef
het gerust aan bij je slaapadviseur. Wij leveren maatwerk, dus
we bekijken graag de mogelijkheden om je hoofd- en/of voetbord
aan te passen.

Laat je inspireren en
adviseren in de winkel.
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Accessoires
Hocker Maestro
Hocker Maestro heeft een chique en
robuuste uitstraling.
De afmetingen van deze hocker zijn 48
(h) x 45 (b) x 45 (d) cm.

Voetenbank Solo
Hocker Solo
Hocker Solo is een
elegante en stijlvolle
hocker. De afmetingen zijn
48 (h) x 45 (b) x 42 (d) cm.
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Voetenbank Maestro

Praktische voetenbank voor aan
het voeteinde van het bed, met
een elegante, stijlvolle uitstraling.
De afmetingen van deze voetenbank
zijn 48 (h) x 122 (b) x 42 (d) cm.

Praktisch element voor aan het voeteinde van het bed.
De afmetingen zijn: 48 (h) x 45 (b) x 45 (d) cm.
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