Uw nieuwe
merkenfamilie

MADE IN EUPEN

Op zoek naar
hoogwaardige schuimen?
De keuze is
aan u!
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Beste klanten en belangstellenden,
Onze aandacht is altijd gevestigd op uw wensen – daarom ontwikkelen
we ons productportfolio steeds verder. Het resultaat: uit een groot aantal
hoogwaardige schuimen bieden we u steeds de passende variant voor uw
toepassing. Om ons brede aanbod overzichtelijker te maken hebben we
ons productportfolio voor u opnieuw gesorteerd – en vier nieuwe merken
ontwikkeld.
EUCABASE®, EUCASELECT®, EUCAFEEL® en EUCAVISCO®: met onze
nieuwe merkenfamilie is ons brede assortiment voor u thans transparanter
dan ooit. Op die manier vindt u altijd de passende schuimkwaliteit voor
uw wensen – snel en ongecompliceerd.
En we zouden niet EUPEN zijn, als we ons niet ook door grote continuïteit
zouden onderscheiden. U kunt dus bij alle producten uit de nieuwe
merkenfamilie vertrouwen op onze hoogwaardige kwaliteit. EUPEN blijft
garant staan voor optimale grondstoffen, unieke recepten, nauwe toleranties en de hoogste standaarden.
Leer onze nieuwe merkenfamilie kennen en profiteer van onze grote variatie
aan producten van hoogwaardige schuimen.

Pascal Timmerman
Hoofd verkoop
EUPEN Foam Products
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Onze schuimen in drie varianten:
first

Beste prestaties en comfort

plus

Voelbaar meer prestaties

classic

15–85
SG

Vertrouwde kwaliteit
Daarmee bieden we u soortelijke
gewichten (SG) in een variatie van
15–85 kg/m3.

Schuimen

Het stabiele en robuuste
schuim

tot 24
SG

25–39
SG

van 40
SG

De variatie aan kwaliteiten
voor hoogwaardige
producten
tot 39
SG

40–49
SG

Hoogstaand kwaliteitsschuim
voor premium-producten

van 50
SG

tot 44
SG
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van 45
SG

Comfortschuim met
memory-effect

tot 49
SG

50–59
SG

van 60
SG

Bijzondere ademactiviteit:
de celstructuur met zijn open poriën maakt
veel luchtcirculatie mogelijk

Betrouwbare hardheid:
nauwe toleranties zorgen voor een gelijkblijvende
kwaliteit

Uitgebreide certificatie:
onze veilige producten met een geringe emissie
gaan veel verder dan de vereiste standaarden

Praktijkgerichte specialisten:
voortreffelijke chemische knowhow, tientallen jaren
ervaring, permanent streven naar innovatie

Unieke recepten:
hoogwaardige grondstoffen, speciale stabilisatoren
en verbeterde katalysatoren

Modernste procestechniek:
Duitse machinetechniek en hogedruk
schuiminstallaties
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EUCABASE®

EUCASELECT®

Als hoogwaardig instapmodel biedt de nieuwe
merkenfamilie met EUCABASE® bijzonder
stabiele en robuuste schuimen.

EUCASELECT® staat voor een grote keuze aan
hoogwaardige schuimen. Talloze combinaties
van soortelijk gewicht, hardheid en comfortindex leveren het brede premium-assortiment
met vele highlights.

Start with quality

Your foam of choice

• Hoge vormstabiliteit
• Bijzondere draagkracht
• Meer rendement

•
•
•
•

Uitstekende waarden bij de comfort-index
Optimale elasticiteit
Intensieve luchtcirculatie
Betrouwbare hardheidsgraden

Your foam of choice

Start with quality
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EUCAFEEL®

EUCAVISCO®

EUCAFEEL® is ons hoogstaand kwaliteitsschuim
voor uw premium-producten. Het bijzondere: de
innovatieve schuimen van EUCAFEEL® hebben
een extreem open celstructuur en reguleren het
slaapcomfort optimaal.

Onze comfortschuimen van EUCAVISCO® vallen
op door hun zeer open poriën met tevens een
memory-effect. Het vormgeheugen van het
schuim past zich mooi aan aan de contouren van
het lichaam.

•
•
•
•

• Optimaal memory-effect
• Intensieve luchtcirculatie
• Anti-decubitus-effect

Innovation you can feel

A matter of comfort

Uitstekende vochtregulering
Uitstekende warmteregulering
Zeer goed ademend
Optimale drukverdeling

Innovation you can feel

A matter of comfort
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Altijd de juiste schuimkwaliteit
Ons nieuwe merkenuniversum omvat vier productfamilies met elk een eigen
merknaam. Bij EUCABASE® en EUCASELECT® heeft de naam betrekking
op de waarden bij de comfort-index, bij EUCAFEEL® en EUCAVISCO® op hun
bijzondere kwaliteit:
•
•
•
•

EUCABASE® – comfort-index tot 2,6
EUCASELECT® – comfort-index tot 3,1
EUCAFEEL® – hydrofiele premium-kwaliteit
EUCAVISCO® – visco-elastische kwaliteit

De drie categorieën classic, plus en first kenmerken de verschillende
kwaliteitsniveaus binnen de productfamilies:
• classic – vertrouwde kwaliteit
• plus – voelbaar meer prestaties
• first – beste prestaties en comfort
De indeling richt zich voor alle merken naar het soortelijk gewicht (SG) in
relatie tot de kwaliteit. Zo ligt een EUCAVISCO®-product met een soortelijk
gewicht van 45 kg/m3 in de categorie classic, een EUCABASE®-product met
een soortelijk gewicht van 40 kg/m3 echter al in de categorie first.
In ons overzicht vindt u in één oogopslag het gewenste kwaliteitsniveau.
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Beste prestaties en comfort

plus

Voelbaar meer prestaties

classic
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Vertrouwde kwaliteit

Kabelwerk Eupen AG
Foam Division
Oestraße 42
B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0) 87-59 78 00
www.eupen.com/foam

Schaffer-Schaum GmbH
Röhrigstraße 27

Sterke partner voor sterke schuimen

D-74889 Sinsheim-Steinsfurt
Tel.: +49 (0) 72 61/94 50 00
www.schaffer-schaum.de
Gutmann Schaumstoffe GmbH
Brunhildestraße 18
D-32547 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0) 57 31/90 08 09
www.gutmann-schaumstoffe.de
Gebr. Klünder
Schaumstoffwerk GmbH

De EUPEN FOAM-groep is met zijn lokale aanwezigheid
uw flexibele ontwikkelingspartner voor slaap-innovaties
op topniveau. Met een superieure expertise streven we
samen met u naar de beste oplossing voor u, passend
voor elke uitdaging!
Een uitgebreid netwerk aan adviseurs en sales partners
staat borg voor begeleiding op hoog niveau – uiteraard
persoonlijk! Neem gewoon contact met ons op. Samen
ontwikkelen wij uw vooruitgang!

Schimmelmannstraße 159
D-22043 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40/68 28 42 50
www.gebrueder-kluender.de
Serpo N.V.
Industriepark-Noord 26
B-9100 Sint Niklaas
Tel.: +32 (0) 3/7 80 98 20
www.serpo.be
Formafoam B.V.
Heirweg 5 		
NL-6121 JP Born
Tel.: +31 (0) 46/4 85 33 00
www.formafoam.nl
Eupen Foam France
Rue Antoine Laurent Lavoisier
Zae Les 10 Muids
F-59770 Marly
Tel.: +33 (0) 3 27/20 35 50
E-Mail: info@eupenfoamfrance.fr
Formafoam Belgie N.V.
Europark 1070
B-3530 Houthalen
Tel.: +32 (0) 11/52 42 57
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Wat betekent
eigenlijk
‘ontwikkelingspartner’?
EUPEN FOAM!
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Kabelwerk Eupen AG
Foam Division
Oestraße 42
B-4700 Eupen
Telefoon: +32 (0) 87 / 59 78 00
info@eucafoam.com
www.eupen.com/foam

