
Sleeping Mats

Multi functioneel ventiel

A good night’s sleep is the beginning of a great day!

Price Name Size Size (cm) Pack Size Colour Weight (g) R value (est)

€ 94,95

Ultra Light

Small 168 x 55 x 5 Ø7.5 x 17

Yellow

325

0.7€ 99,95 Regular 183 x 55 x 5 Ø7.5 x 17 355

€ 119,95 Large 198 x 64 x 5 Ø7.5 x 20 455

€ 119,95
Ultra Light  
Insulated

Small 168 x 55 x 5 Ø10 x 23

Orange

410

3.3€ 124,95 Regular 183 x 55 x 5 Ø10 x 23 440

€ 139,95 Large 198 x 64 x 5 Ø10 x 26 540

€ 129,95

Comfort Light

Small 168 x 55 x 6.3 Ø8.5x 17

Blue

430

1€ 134,95 Regular 184 x 55 x 6.3 Ø8.5 x 17 460

€ 149,95 Large 201 x 64 x 6.3 Ø8.5 x 20 575

€ 159,95
Comfort Light  

Insulated

Small 168 x 55 x 6.3 Ø11 x 23

Green

550

4.2€ 164,95 Regular 184 x 55 x 6.3 Ø11 x 23 580

€ 179,95 Large 201 x 64 x 6.3 Ø11 x 26 695

€ 189,95
Comfort Plus  

Insulated

Small 168 x 55 x 6.3 Ø12 x 23

Red

670

5

€ 195,95 Regular 183 x 55 x 6.3 Ø12 x 23 725

€ 209,95 Large 201 x 65 x 6.3 Ø12 x 26 890

€ 194,95 Comfort Plus Rectangular 
Insulated 

Regular 
rectangular 183 x 56 x 6.3 Ø12 x 23 825

€ 209,95 Large 
rectangular 203 x 65 x 6.3 Ø12 x 26 1015

Sea to Summit heeft een slaapmat ontworpen die beter is dan het reeds beschikbare. ‘Beter’ is hierin natuurlijk een zeer 
subjectieve benadering: we zouden de lichtste hebben kunnen gemaakt, of de meest compacte mat ooit tevoren, maar we zijn 
eerst een stap terug gegaan. We zijn teruggegaan naar het waarom. Waarom hebben we een matras bij ons tijdens een 
outdoortrip? – voor een betere nachtrust. We presenteren met trots, naar wat wij beschouwen, de meest comfortabele 
slaapmatrassen op de markt. Slaap zacht!

Air Sprung Cells

Air Sprung Cells is de belangrijkste technologie van onze slaapmatten collectie en is de reden waarom je veel beter 
slaapt op een Sea to Summit Slaapmat. In tegenstelling tot de gewone tussenschotconstructie zijn Sea to Summit 
slaapmatten zijn gemaakt door gebruikmaking van een punt-las patroon om een groot oppervlak te creëren van 
luchtcellen die met elkaar in verbinding staan: “Air Sprung Cells” Ze werken eigenlijk hetzelfde als een pocket matras. 
Iedere cel kan dan onafhankelijk naar de vorm van je lichaam veranderen, waardoor het zachter en veel comfortabeler 
aanvoelt en de druk veel beter kan worden verdeeld.

Dual Layer Design

De Dual Layer Design biedt het meest effectieve systeem om de mate van comfort af te stellen binnen onze Comfort 
Plus serie. Wanneer u op een oneffen of hobbelig terrein ligt kunt u de onderste laag heel hard opblazen waardoor er 
een stabiele ondergrond ontstaat. Vervolgens kunt u de bovenste laag afstellen op uw voorkeur van comfortabel 
slapen. 

Single Layer Design

De Ultra Light collectie heeft een enkele laag van medium resolutie cellen om u de lichtste en kleinste pakvolume 
matras te geven zonder in te leveren op het Sea to Summit Air Sprung Cells comfort.

Hybrid Layer Design

De Comfort Light serie is voorzien van een constructie bestaande uit een dubbele laag ter hoogte van de romp 
dat zorgt voor extra comfort en isolatie en een enkele laag constructie ter hoogte van het hoofd en benen, daar 
waar het minder nodig is.

Extruded TPU Coating

Onze TPU coating is toegevoegd aan een proces uit de medische en luchtvaartindustrie. Extrusion Lamination is meer 
duurzaam, consistent en stelt ons in staat om ons eigen TPU recept te gebruiken. Het is absoluut beter dan het rol op 
rol lagen systeem in alle andere outdoor producten wat kan leiden tot lagenscheiding in het productmateriaal. We 
hebben ook een anti microben behandeling geïntroduceerd in het TPU om schimmel en bacterievorming tegen te 
gaan in de matras. We hebben twee superieure oppompmogelijkheden, de luchtstroom en de  jetstroom via een 
pomp. De anti – micro behandeling is er voor bedoeld dat je ultra licht onderweg kan gaan zonder pomp en de mat 
kan opblazen met je adem.

Valves

Om het opblazen en laten leeglopen, heeft Sea to Summit een multi functioneel ventiel ontwikkeld. Het ventiel 
integreert een inlaatopening met een ventiel wat luchtuitstroom voorkomt voordat je het ventiel afsluit. Tevens zit er 
een fijne afstelmogelijkheid in om de juiste hoeveelheid lucht te regelen in één compact zeer dun geheel.

40D Nylon Face Fabrics

We hebben de 40D nylon face stof ontwikkeld om de balans te zoeken tussen gewicht en duurzaamheid. Tijdens het 
ontwikkelen, hebben we lichtere weefsels getest, maar we vonden deze te onbetrouwbaar voor een slaapmat. We 
hebben de stof zo sterk mogelijk gemaakt zonder een gram meer te gebruiken.

De meest comfortabele mat

Door de vele Air Sprung Cells vormt de mat naar 
je lichaam
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