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Onze schuimen in drie varianten:

Op zoek naar
hoogwaardige schuimen?
De keuze is aan u!

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 kwaliteitschuim
voor premium-producten

van 50
SG

tot 44
SG

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

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

Betrouwbare hardheid:
nauwe toleranties zorgen voor een
gelijkblijvende kwaliteit

Unieke recepten:
hoogwaardige grondstoffen, speciale
stabilisatoren en verbeterde katalysatoren

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

Modernste procestechniek:
Duitse machinetechniek en hogedruk
schuiminstallaties
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Robuuste en stabiele
schuimen?
Uiteraard!
En daarbij hoogwaardig
en rendabel.
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Vormstabiliteit en lange levensduur
Uw klanten zullen u dankbaar
zijn
Het kiezen van een nieuw matras
of een nieuw meubelstuk is
meestal iets voor lange termijn.
Tegelijkertijd moeten de

Veel producten gaan steeds minder lang mee – dat is
zeker niet het geval met de hoogwaardige schuimproducten van ons nieuwe merk EUCABASE®. Dat staat
voor een bijzonder lange levensduur en blijvend comfort. De reden: voor EUCABASE® gebruiken wij een
speciaal recept en een verbeterde katalyse. Daardoor zijn
de schuimen van EUCABASE® langdurig vormstabiel.

producten in het gebruik laten
zien dat ze van goede kwaliteit
zijn. Met schuimen van
EUCABASE® krijgen uw klanten
een betrouwbare begeleider voor
blijvend slaap- en zitcomfort.

Dankzij deze hoge vormstabiliteit behouden onze
hoogwaardige EUCABASE®-producten hun uitstekende
hardheid voor een zeer lange tijd.
Onze schuimen van EUCABASE® vertonen een duidelijk
geringer verlies aan hardheid dan gangbare schuimen.

Doorslapen in plaats van
doorhangen: onze vormstabiele
matrassen ondersteunen het
lichaam bij belasting optimaal,
maar keren daarna weer terug in

Hardheid

hun oorspronkelijke vorm.
Daarmee is EUCABASE® het

Base 5672:
17,8 % Verlies

100 %

toegangskaartje tot de extraklasse binnen onze nieuwe

80 %

merkenfamilie: Start with quality.

Normwaarde: tot
25 % verlies

60 %

40 %

20 %

Tijd

0%
0 uur

17 uur

Statische verouderingstest: EUCABASE® met geringer hardheidsverlies ten opzichte van gangbare schuimen

04
MADE IN EUPEN

Blijvend comfort?
Geen probleem – met
robuuste en
stabiele schuimen.

05
MADE IN EUPEN

Hoge kwaliteit en
meer rendement?
Grondstoffen, recept en
procestechniek maken het
verschil.
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Draagkracht meets rendement
Je hebt het of je hebt het niet: met onze chemische
en technische knowhow bereiken onze producten van
EUCABASE® een bijzonder grote draagkracht. Het
speciale recept, selectie van de beste grondstoffen
van gerenommeerde fabrikanten en de ultramoderne
procestechniek maken het verschil.
Voortreffelijke instapkwaliteit tegen uitstekende prijzen:
bij EUCABASE® hechten we extra veel waarde aan een
buitengewone prijs-prestatie-verhouding. Op die manier
kunt u hoogwaardige producten aanbieden en verhoogt
tegelijkertijd het rendement.
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Uw klanten zitten en liggen
comfortabel
Wat de eisen van uw klanten
ook zijn: in de schuimen van
EUCABASE® schuilt een enorme
draagkracht. De hoogwaardige
PUR-schuimkernen zijn bestand
tegen de grootste belastingen.
Een kolos uit Eupen: EUCABASE®
biedt zit- en ligcomfort voor
iedereen. Uw klanten zullen de
stabiliteit en de kwaliteit dag in
dag uit voelen. EUCABASE® –
Start with quality.

Is de kwaliteit
aantoonbaar?
Ja, met waarden die
gecertificeerde
standaarden overtreffen.
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Voelbare zekerheid
Nog meer kwaliteit: zoals alle producten van onze
nieuwe merken overtuigen ook de EUCABASE®-producten
met een open celstructuur voor een optimale luchtcirculatie, en met een gecertificeerde zero-emissie.

Uw klanten kunnen gerust
achterover leunen
Een geruststellend gevoel van
zekerheid voor uw klanten: met

Talrijke certificaten bevestigen de hoge kwaliteit van
onze schuimen van EUCABASE®:

de schuimen van EUCABASE®
krijgen uw klanten producten die
altijd de hoogste standaarden

•
•
•
•
•

STANDARD 100 by OEKO-TEX® – productklasse 1
IQNet – EN ISO 9001:2008
CertiPUR
Biocompatibiliteit – NEN EN ISO 10993-1
EcoVadis Corporate Social Responsibility (CSR)

overtreffen.
In één oogopslag is duidelijk:
EUCABASE® garandeert betrouwbare kwaliteit. Het brede
portfolio aan certificaten voldoet

U krijgt dus met zekerheid hoogwaardige schuimproducten voor uw toepassing.

Celstructuur:

De open celstructuur zorgt voor
een goede luchtcirculatie.
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zelfs aan de hoogste eisen.
EUCABASE® – Start with quality.

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 een 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

