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Over ons

“Onze doelstelling is het maken van eerlijke 
bedden, exact naar de wensen van onze klanten.”

Met meer dan 25 jaar ervaring 
op het gebied van slaapcomfort 
en slaapsystemen

Hml Bedding:
ambacht en maatwerk

Naast ambacht en maatwerk staan 
duurzaamheid en comfort binnen onze 

werkwijze centraal

Hml Bedding is een 
Nederlands familiebedrijf



Boxsprings, matrassen 
en kussens

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

Duurzaamheid
Bij duurzaamheid denken veel mensen  
tegenwoordig aan “groen”, maar ook de  
andere, oorspronkelijke betekenis van 
duurzaam (“geschikt om lang te bestaan” 
volgens Van Dale) is in onze visie waardevol. 
Daarom kiezen wij voor onze grondstoffen 
uitsluitend goede en degelijke materialen. 
Hierdoor ontstaat een eindproduct dat  
letterlijk duurzaam is en waar u jarenlang 
plezier van hebt.

“Geschikt om lang te bestaan” 
Van Dale
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Maatwerk
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.

“Goed slapen vergt maatwerk,  
dat is onze visie.”
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Ambacht
Bij Hml Bedding beheersen we het ambacht  
van bedden maken. En uiteraard vullen we 
de kennis die wij hebben van dit eeuwen-
oude 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 de meest recente 
technische mogelijkheden. Het resultaat: 
het beste van twee werelden. 

“In ons productieproces zoeken wij voortdurend 
naar een goede combinatie van ambachtelijk 
handwerk en recente technische mogelijkheden.”
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Comfort
Bij Hml Bedding kiest u altijd voor een  
kwalitatief hoogwaardig slaapsysteem. Dat 
betekent echter niet dat u op elk van onze 
bedden goed zult slapen. Echt slaapcomfort 
ervaart u pas wanneer u op een bed ligt dat 
tot in de puntjes op uw wensen is afgestemd. 
Door bewust te kiezen voor (een combinatie 
van) specifieke materialen, stelt u het bed 
samen waarop ú een optimaal slaapcomfort 
zult ervaren.

“Echt slaapcomfort ervaart u pas wanneer  
u op een bed ligt dat tot in de puntjes op uw 
wensen is afgestemd.”
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Samenstelling

Bij Hml Bedding zullen we niet ontkennen 
dat het oog ook wat wil. Toch durven wij te 
beweren dat bij goed slapen veel draait om 
de inhoud. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat u weet wat u in huis haalt wanneer u 
kiest voor een bed van Hml Bedding. In deze 
folder en op onze website vindt u daarom  
illustraties en informatie die u exact duidelijk 
maken uit welke materialen uw bed bestaat 
en hoe het is samengesteld.  

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

Echte schoonheid zit van binnen
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Over de namen 
van onze bedden
Hml Bedding staat voor ambacht en maat-
werk. 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. Wilt u hier meer 
over weten? Op onze website vindt u het  
uitgebreide verhaal.

“Onze bedden zijn vernoemd naar één van  
de oudste ambachten ter wereld: de muziek.”



Stoer & Industrieel

“Een industriële uitstraling 
creëert u door te kiezen voor 
een boxspring in een grove, 
natuurlijke stof, met de uitstraling  
van linnen of canvas.”

17
Afgebeeld is een boxspring 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. 

Mix verweerde, harde materialen 
zoals metaal en beton met stoere stoffen 
als linnen, canvas, suède, wol en leer.

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

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.

Aan de muur past een collage van 
ingelijste teksten, gecombineerd met 
zwartwit-fotografie die u aanspreekt. 

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

“Bij een grafische uitstraling 
combineren we grafische prints 
zoals stippen en strepen met 
grote kleurvlakken in felle kleuren. 
Denk groot en met een knipoog!”

Afgebeeld is een boxspring met hoofdbord Lento in de stofkleur
Gapp 65 Grey in combinatie met Crush 67 Antraciet.18



Fris & Scandinavisch
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“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.”

Afgebeeld is een boxspring met hoofdbord Allegretto in 
de stofkleur Board 41 Lightblue.

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

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

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 combineert u met 
grafische kussens en een wollen plaid. 



Landelijk & Decoratief
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“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.”

Afgebeeld is een boxspring met hoofdbord Adagio 
in de stofkleur Board 01 Naturel.

We zien breisels, kant, maar ook 
satijnachtige stoffen. Door deze stoffen
en patronen te combineren, creëert 
u een warm en verrassend geheel.

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

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

Om deze stijl te maken kiest u voor 
een wat gedecoreerder hoofdbord 
zoals de Adagio of Andante, in een 
natuurlijke stof. 
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Klassiek & Vintage
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“Kastelen, landhuizen, 
lambrisering, mooie deurklinken, 
kroonluchters en paneeldeuren… 
Een klassiek interieur doet denken 
aan vervlogen tijden.” 

Een echt klassieke basis 
wordt gevormd door warme 

houtsoorten als mahonie, 
eiken en kersen. 

Afgebeeld is een boxspring met hoofdbord Stringendo 
in de stofkleur Mine 51 Kaki.

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

Het is mooi om naast de neutrale tinten van  
het hout en de zand-, wit- en taupetinten,  

te kiezen voor één steunkleur.

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



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

Afgebeeld is een boxspring met hoofdbord Rubato
 in de stofkleur Casa 67 Antraciet.

Combineer een tijdloze basis,  
zoals een antraciet bed en bijvoorbeeld  

een mat witte linnenkast, met details die  
het geheel spannend maken.

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.

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.

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.
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Rust & Eenvoud
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“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!” 

Afgebeeld is een boxspring met hoofdbord Sonore 
in de stofkleur Luca 50 Mint.

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.

Wil je deze stijl in je slaapkamer? 
Kies een simpel maar mooi afgewerkt 
hoofdbord zoals de Sonore of Lento.

Een witte of lichtgrijze vloer staat mooi met 
vergrijsde groenen of grijzen op de muur.

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. 

29
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Gestoffeerd matras Courante
Stabiel matras met electrothermisch geharde 7-zone pocketkern 
en een afdeklaag van hoogwaardig kwaliteitsschuim. Bekleding 
van duurzame meubelstof in meer dan 50 stoffen/kleuren zonder 
meerprijs. Comfort/hardheid leverbaar in: x-soft, soft, compact, firm.

Gestoffeerd matras Allemande
Uiterst soepel ondersteunend matras. Voorzien van een electro-
thermisch geharde 7-zone-pocketkern, die is voorzien van een 
soepele schouder-, en heupzone, en een verstevigde lendezone. 
Afgedekt met een afdeklaag van ESF (Enduring Soft Flex) Foam. 
Dit materiaal garandeert een langdurig flexibele en soepele  
ondersteuning.

Gestoffeerd matras Belcanto
Uiterst ondersteunend matras samengesteld uit natuurlijke  
materialen. Voorzien van een electrothermisch geharde 7-zone 
pocketkern welke is voorzien van een soepele schouder- en heup-
zone, en een verstevigde lendezone. Afdeklaag van geprofileerd 
Hairlok© gelatexeerd paardenhaar. Door de open structuur en 
capillaire werking van het materiaal ontstaat het perfecte micro- 
klimaat. Het is hypoallergeen, antibacterieel en huisstofmijt- 
resistent. Verder is de kern voorzien van een omhulsel van 360 gram 
wolmix welke bijdraagt aan een goede warmte- en vochtregulatie. 
Bekleding van duurzame meubelstof gestoffeerd in een stof naar 
keuze uit onze ruime collectie. Comfort leverbaar in soft, compact 
en firm. Volledig keerbaar. Ook leverbaar in classic uitvoering 
voorzien van bies.

Gestoffeerd matras Menuet
Drukreducerend matras met een afdeklaag van hoogwaardige  
high resilience foam (‘hoge elasticiteit’). Electrothermisch geharde  
tweelaagse pocketvering-kern, opgebouwd uit een active spring- 
zone-pocket. Daarbovenop is een 5-zone-drukreducerende pocket 
geplaatst. Bekleding van duurzame meubelstof in meer dan 50 
stoffen/kleuren, zonder meerprijs.

Topper Fuoco
Topper met een kern van hoogwaardig CCF 
(Classic Comfort Flex) foam.

Topper Nobile
Topper met een ondersteunende zeer flexibele luchtdoorlatende 
kern van ESF (Enduring Soft Flex) foam. Dit materiaal garandeert 
een langdurig flexibele en soepele ondersteuning. 

Topper Lauda
Topper voorzien van Taillok© gelatexeerd paardenhaar. Het is 
hypoallergeen, antibacterieel en huisstofmijt-resistent. Verder 
is de kern voorzien van een schil van 360 gram wolmix welke 
bijdraagt aan een goede warmte- en vochtregulatie.

Topper Brio
Topper met een kern van hoogwaardige high resilience foam. 
Afgedekt met aan beide zijden een comfortabele toplaag van 
Latex.

Topper Vivace HR
Luxe matrastopper met mini stretch-pockets die de oppervlaktedruk 
naar een absoluut minimum brengen. Afgedekt met afdeklagen  
van high resillience foam (HR - ‘hoge elasticiteit’). 

Topper Vivace LX
Luxe matrastopper met mini stretch-pockets die de oppervlaktedruk 
naar een absoluut minimum brengen. Afgedekt met latex afdeklagen. 

Alle toppers zijn voorzien van een tijk (hoes). Deze tijk is 
voorzien van de blends Lyocell (vezel op natuurlijke basis) 
en Silverness (antibacterieel). De tijk bevat 400 gram  
Dacron-vulling (polyestervezel). 

Gestoffeerde matrassen en toppers De Bordermodel-hoes is voorzien van een grove, stevige 
blokrits. Hiermee is het bovenblad afritsbaar, zodat deze 
afneembaar en wasbaar is op maximaal 60°.
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Hoofdbord Allegretto
Traditioneel hoofdbord, 
met een mooie twist door 
de subtiele afronding naar 
boven. 

Hoofdbord Adagio
Dit model staat prachtig 
in een klassieke/landelijke 
slaapkamer, maar is ook zeker 
geschikt voor gebruik in een 
stoere slaapkamer. 

Hoofdbord Sonore
Een strak hoofbord met aan de 
boven- en onderzijde een subtiele 
afronding. Dit hoofdbord past 
perfect in de stijl Rust en 
Eenvoud.

Hoofdbord Moderato
Tijdloos recht hoofdbord, 
met een mooie knipoog naar 
het klassieke door de sierbies
 in het paneel.

Hoofdbord Lento
Een hoofdbord dat past bij alle 
stijlen en geschikt is voor ieder 
interieur. Het is een traditioneel 
model, tijdloos en stijlvol. 

Hoofdbord Stringendo
Dit hoofdbord heeft een statig 
voorkomen, dat het dankt aan 
onder andere de verticale brede 
banen, met schuim doorstikte 
stof en de sierbies.

Voetbord Portato (Duo)
Een voetbord in traditionele stijl, met een subtiele afronding naar 
boven. Het voetbord is op dezelfde manier vormgegeven als hoofd-
bord Allegretto.

Voetbord Legato (Duo)
Het voetbord heeft een klassieke, landelijke stijl en past daarmee 
prima bij onder andere de hoofdborden Adagio en Andante. 

Voetbord Staccato (Duo)
Voetbord Staccato is, met zijn strakke, basic stijl, een zeer veel-
zijdig voetbord, dat prima past bij vele verschillende stijlen en 
slaapkamers.

Voetbord Marcato (Duo)
Voetbord Marcato heeft een statig voorkomen en vormt een 
prachtige combinatie met hoofdbord Stringendo.

Voetbord Tenuto (Duo)
Voetbord Tenuto sluit perfect aan bij hoofdbord Rubato en heeft 
een extreem zachte vormvaste schuimvulling. 

Voetbord Forzato (Duo)
Voetbord Forzato past door dezelfde subtiele afronding aan
boven- en onderzijde perfect bij hoofdbord Sonore.

Hoofdbord Rubato
De extreem zachte schuim-
vulling geeft een bijzonder 
aangename ‘soft touch’. Met 
ingetrokken rand, waardoor er 
een royale bolling in de twee 
delen ontstaat.

Hoofdborden Voetborden
Hoofdbord Andante
Door de dubbele stiknaden 
en een vakverdeling van 
18 knopen, is dit hoofdbord 
met recht een klassiek 
hoofdbord te noemen. 



Accessoires

Voetenbank Solo
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.

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

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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