Sleeping is our business.
Royal experience is yours.
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2001

Onderzoek toont aan dat slapen en een goed uitgerust gevoel
essentieel zijn tijdens een overnachting. Maar liefst 88% van
de Nederlanders* vindt het belangrijk om goed te slapen en
ziet het als een essentieel onderdeel van de complete (hotel)
beleving. De Nederlandse consument noemt vaak zelfs de
kwaliteit van het bed als een fundamentele voorwaarde in hun
besluitvormingsproces.
Al jaren ontwikkelt DBC producten voor mensen die het beste
uit hun nachtrust willen halen. Slapen op de producten van DBC
staat garant voor uitstekende ondersteuning, voortreffelijke
drukverdeling en optimale ventilatie. Niet voor niets dat de
Nederlandse topsporters kiezen voor M line. Zowel topatleten
als fysiotherapeuten zijn het met ons eens: een goede nachtrust
draagt bij aan een sneller herstel van lichaam en geest. M line
bewijst dat goed slapen begint met de juiste techniek.

2016
Internationalisering
Zweden

Deze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van matrassen,
slaapsystemen en kussens neemt DBC graag mee naar de
zakelijke markt. Een deskundig team van specialisten voorziet
uw hotel, park of vastgoedproject van een slaapcollectie op
maat. Wij bieden u eersteklas advies en kwaliteit, zodat u iedere
gast een vijfsterren beleving kunt aanbieden.

2020

“During My holiday it is important...”
That I can sleep well

88%

That I feel well rested

87%

That I can eat and drink healthy

74%
72%

That I can undertake active activities

65%

That I can participate in activities that...
That I can excercise

44%
23%
22%

Source: Metric Lab Vitality research among Dutch customers March 2019. Based on 300 respondents.

4

2007

2006

Internationalisering
Spanje

Introductie
Multi Motion bedbodem

2018
Introductie
Wave

*Zie onderstaand schema.

That I can actively work on a healthy...

Introductie
Boxsprings

Start DBC en introductie
M line 2001

Sleeping is our business. Royal experience is yours.

That I can visit many new places

2004

Introductie
DBC Business
Collection

2005
Internationalisering
Duitsland

DBC sinds 2001
Expert in slaap
DBC International is sinds 2001 de groothandelsformule
binnen Beter Bed Holding. Via een internationaal dealer
netwerk, websites en B2B-kanalen brengen we een reeks
zelf ontwikkelde slaapsystemen en brands op de Europese
markt, waaronder de topmerken M line en Wave by M line.
Dutch design omzetten in merken van wereldformaat,
dat is onze core business. Naast Nederland is DBC een
prominente aanbieder van slaapsystemen in België,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk
en Turkije.
Met de DBC Business collection zetten we nu een stap op
de zakelijke markt. Boxsprings en matrassen die met zorg
en aandacht zijn geselecteerd en zijn gemaakt van de
beste materialen. Uiteraard met de kwaliteit die u van ons
gewend bent.
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DBC en topsport
Goed slapen is belangrijk om overdag optimaal te kunnen presteren. Het is niet voor niets dat M line
Official Sleep Supplier is van verschillende Nederlandse sportploegen. Het team van de Olympische
Spelen, de KNVB en de schaats- en wielerploegen van Jumbo-Visma, ze gaan nooit ergens naartoe
zonder hun eigen M line matras. Topsport is keihard trainen, letten op je voeding maar vooral ook goed
slapen. Dat sporters op weg naar topprestaties waarde hechten aan een goede nachtrust, is dan ook
niet gek. Van Epke Zonderland en Kjeld Nuis tot Shanice van de Sanden, ze slapen allemaal op M line.

Succesvolle
samenwerkingen
Al veel bedrijven hebben in DBC een partner gevonden op
slaapgebied. Van hotels, bed & breakfasts en vakantieparken tot
aan sportteams en ondernemers in vastgoed en interieur.
Vakantieparken, hotels en reisorganisaties
In diverse hotels is DBC intussen een vaste waarde. In Hotel
Woudschoten bijvoorbeeld, ook wel bekend als het KNVB
spelershotel, zorgt M line voor extra comfort voor het Nederlands
voetbalelftal. In Hotel Papendal slapen zowel de topsporters als
de niet-sporters standaard op M line en ook in diverse boutique
hotels in binnen- en buitenland genieten de gasten van het
vijfsterren slaapcomfort van DBC.
Omdat ook reisorganisatie TUI gelooft in de kwaliteit van DBC
is M line een vast onderdeel van het Time to Smile programma
van de reisorganisatie. Accommodaties die hieronder vallen zijn
volledig ingericht volgens de wensen van de consument. Een
goede nachtrust is hier een belangrijk onderdeel van en daarom
kiezen vakantiegangers voor stijlvol ingerichte appartementen
met comfortabele boxsprings met extra lange matrassen.
M line Sleep Experience
In samenwerking met Europarcs biedt DBC een speciaal M line
overnachtingsarrangement aan in een resort naar keuze. Op
deze manier kan iedereen kennis maken met de uitstekende
ondersteuning, voortreffelijke drukverdeling en optimale
ventilatie van onze matrassen. Besluit de gast na het verblijf ook
thuis een M line matras aan te schaffen, dan ontvangt deze de
kosten voor het Europarcs verblijf retour.
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DBC Business

Silver

DBC Business

Gold

Of gasten nu komen voor zakelijke doeleinden of voor ontspanning, een overnachting moet een
positieve ervaring zijn. Met de DBC Business Collection garandeert u uw gasten altijd van een
hoogwaardige en kwalitatieve nachtrust, zodat de basis voor een aangenaam verblijf gelegd is.
De DBC Business Collection bevat een viertal speciaal ontworpen boxspringcombinaties: Silver,
Gold, Platinum en Diamond. Elk van deze boxsprings heeft zijn eigen stijl of unieke kenmerken.
Altijd uitgerust met het beste comfort.
•	De vier boxsprings en verschillende typen matrassen zijn opgebouwd in mate van ligcomfort.
Zo kunt u kiezen voor een bonellboxspring van 22 cm hoog, een bonellboxspring van 30 cm
hoog of een pocketveerboxspring van 30 cm hoog.
•	De boxsprings zijn uitgerust met een stevige antislip waardoor het schuiven van de matrassen
wordt beperkt.

DBC Business

Platinum

DBC Business

Diamond

•	Door een verscheidenheid in verschillende stoffen en hoofdborden kunt u kiezen uit
verschillende stijlen, van modern tot klassiek. Gaat u voor een kunstlederen stoffering dan is
de boxspring volledig anti-allergisch.
•	De boxsprings beschikken over een stevige constructie waardoor ze extra lang mee gaan.
•	
Met wieltjes in plaats van poten onder de boxspring zorgt u voor extra gemak voor housekeeping.
•	De vier pakketten zijn uitgerust met een matras op maat. Een goed matras ondersteunt het
lichaam en verlaagt de druk op spieren en gewrichten. Naast pocketveermatrassen heeft u ook
de keuze uit een stevig of soepel visco-elastisch matras van M line.
•	Dankzij ons uitgebreide kussenmenu biedt u iedere gast een hoofdkussen op maat.
•	De vier pakketten kenmerken zich door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
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DBC Business

Silver

Boxspring Silver is een tijdloos model dat comfort perfect
combineert met stijl. Het strakke hoofdbord in combinatie met
de tijdloze potenset zorgt voor een eigentijdse uitstraling.
De bonellveren geven de vlakke boxspring haar stevigheid en
dankzij de pocketveermatrassen met vijf comfortzones genieten
uw gasten van aangename ondersteuning en ventilatie.

Boxspring Silver biedt betaalbaar ligcomfort
voor iedereen.
•	Tijdloze bonellboxspring met strak vormgegeven hoofdbord.
• 22 cm hoog.
• Goede kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.
•	Uitstekende ondersteuning en ventilatie dankzij
pocketveermatras met 5 comfortzones en een afdeklaag van
opencellig HR-schuim.
• Tijdloze poten van 12 cm hoog.
•	Keuze uit 3 stofkleuren: antraciet, blauw en zwart.
•	Voor extra comfort en opmaakgemak kunt u kiezen voor
gestoffeerde pocketveermatrassen in combinatie met een
koudschuim topmatras.
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DBC Business

Gold

Met boxspring Gold schaft u een moderne, Scandinavisch ogende
boxspring aan die jarenlang meegaat. Het hoofdbord steekt aan
beide zijden uit voor een extra robuust effect. De bonellveren in de
boxspring geven het slaapsysteem de nodige ondersteuning. De luxe
pocketveermatrassen met 7 comfortzones en afdeklaag van viscoelastisch schuim doet hier nog een flinke schep bovenop. Dankzij
de blokpoten van 12 cm hoog is stofzuigen onder het bed minder
belastend en past deze vlakke boxspring in elk denkbaar interieur.

Krachtig door zijn eenvoud. Zo typeren we DBC
Business Collection Gold het liefst.
• Bonellboxspring met Scandinavische design en robuust hoofdbord.
• 30 cm hoog.
•	Luxe pocketveermatras met 7 comfortzones en een 3 cm dikke
afdeklaag van visco-elastisch schuim voor een optimale
drukverdeling, een uitstekende ondersteuning en optimale ventilatie.
• Luxe blokpoten van 12 cm hoog.
• Keuze uit 9 stofkleuren en 3 kleuren kunstleder.
•	Voor extra comfort en opmaakgemak kunt u kiezen voor gestoffeerde
pocketveermatrassen in combinatie met een topmatras van visco
HR-schuim.
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DBC Business

Platinum
Onze Platinum boxspring kenmerkt zich door haar luxueuze Chesterfield
uitstraling. Het licht gebogen, gecapitonneerde hoofdbord springt direct in
het oog. Deze luxe boxspring is niet alleen stijlvol maar ook erg comfortabel.
De basis van deze Platinum boxspring bestaat uit pocketveren, verdeeld
in verschillende comfortzones. Hier bovenop ligt een visco-elastisch
Slow Motion matras van M line, dat zorgt voor een royale slaapervaring.
U maakt de boxspring helemaal af met gestoffeerde matrassen. Ook een
elektrisch verstelbare variant behoort tot de mogelijkheden.

DBC Business Collection Platinum. Over luxe gesproken.
•	Klassieke hotelboxspring met gecapitonneerd hoofdbord.
•	Sierlijke uitstraling, ideaal voor luxe suites.
•	30 cm hoog.
•	Stevige boxspring met pocketveren voor gedetailleerde ondersteuning.
•	Visco-elastisch M line Slow Motion 2 matras voor subliem ligcomfort en
uitstekende drukverdeling.
•	Klassieke zwarte luxe blokpoten.
•	Keuze uit 9 stofkleuren en 3 kleuren kunstleder.
•	Voor extra comfort en opmaakgemak kunt u kiezen voor gestoffeerde
pocketveermatrassen in combinatie met een 7 cm dik topmatras van
visco-elastisch schuim.
•	Biedt uw gast nog meer comfort en ga voor een elektrisch
verstelbare variant.

14

15

DBC Business

Diamond
Met de Diamond boxspring ervaren uw gasten pas echt wat topcomfort is. Boxspring Diamond
is een luxe boxspring met een subliem ligcomfort. Uw gasten genieten van een eersterangs
comfort. Een luxueus hoofdbord met stijlvolle stiknaden over de hele breedte. De stevige
pocketbox van 30 cm hoog zorgt voor de juiste ondersteuning en comfort door de pocketveren
die per stuk zijn verpakt in stoffen zakjes waardoor ze los van elkaar bewegen.
Wat deze boxspring verder onderscheidt, is het luxe Slow Motion 6 matras van M line.
Dit hybride matras is uitgerust met verschillende comfortlagen van HR en visco-elastisch
schuim, een 7 zone-pocketveer en een unieke Body Adapt laag. Hierbij zorgen de insnijdingen
per lichaamszone voor een optimale drukverdeling en uitstekende ondersteuning.
Kiezen voor gestoffeerde matrassen en een extra laag comfort in de vorm van een
traagschuim splittopper is ook mogelijk. De Diamond boxspring is verkrijgbaar in een
vlakke en elektrisch verstelbare uitvoering voor het optimale hotelgevoel.

Koninklijke luxe en maximaal comfort. Dat belooft DBC Business
Collection Diamond.
•	Chique hotelboxspring met karakteristiek hoofdbord uitgerust met horizontale stiknaden.
•	Stevige boxspring van 30 cm hoog met pocketveren voor perfecte ondersteuning.
•	M line Slow Motion 6 matras met visco-elastisch schuim, HR-schuim én pocketveren
voor subliem ligcomfort, maximale ventilatie en optimale drukverdeling.
• Luxe houten poten.
• Keuze uit 9 stofkleuren en 3 kleuren kunstleder.
•	
Voor extra comfort en opmaakgemak kunt u kiezen voor gestoffeerde pocketveermatrassen
in combinatie met een 5 cm dik visco-elastisch topmatras van M line.
• Biedt uw gast nog meer comfort en ga voor een elektrisch verstelbare variant.
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Kussens

Naast goede matrassen en boxsprings is ook het hoofdkussen essentieel voor een
goede nachtrust. De DBC Business Collection bevat daarom verschillende type
kussens, zodat uw gasten de beste ondersteuning en het gewenste comfort ontvangen.

PillowYou kussenmenu

Contact

Iedereen is anders en daarom zijn er ook
verschillende slaapgewoonten. Met het
PillowYou kussenmenu kunt u uw gasten
voorzien met een kussen op maat.

Ieder hotel, B&B of vakantiepark is anders. Dit geldt
ook voor uw gasten. Bij DBC gaan we graag met u om
tafel. De vier pakketten die we hebben samengesteld
zijn hierbij een uitgangspunt, echter iedere aanvraag
is uiteraard maatwerk. Onze slaapexperts denken met
u mee en maken een voorstel dat is afgestemd op uw

3

JAAR
garantie

persoonlijke voorkeuren. Zo komen we samen tot de
beste slaapoplossing voor uw gasten.

Henk Tuijtelaars
Accountmanager B2B

+31 (0)6 15642177
Henk.tuijtelaars@dbcinternational.nl
www.dbcinternational.nl

Athletic Pillow

Dit kussen beschikt over een schouderen een ooruitsparin en dankzij de
ergonomische nekgleuf kunnen de
wervels en spieren goed ontspannen.
Met dit kussen heeft uw gast de keuze
uit een hoge of een lage slaapzijde.
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JAAR
garantie
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Aanbevolen
door:

Whiplash
stichting
Nederland

Active Pillow

Door twee afzonderlijke zijdes is dit
kussen geschikt voor elk seizoen.
De zomerzijde heeft een 3D toplaag
welke zorgt voor een optimale
warmteafvoer, terwijl de toplaag van de
winterzijde zich kenmerkt door warmte
vasthoudende eigenschappen.

3

JAAR
garantie

Wave Pillow

Een ergonomisch gevormd kussen dat
ervoor zorgt dat de nek een perfecte
positie aannneemt tijdens de slaap.
Daarnaast zorgen extra ventilatiegaten
voor een contant zacht en droog kussen.
Dit kussen is verkrijgbaar in twee
verschillende hoogtes.
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