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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 structuur met zijn open cellen 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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Is voor iedereen een
schuim naar
wens verkrijgbaar?
Gegarandeerd, er is
enorm veel keuze!
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Veel kwaliteiten met optimaal
comfort
Uw klanten hebben de keuze
Als het erom gaat te ontspannen,
dan verheugt elke klant zich over

EUCASELECT® is ons merk voor een grote keuze aan
hoogwaardige schuimen. het brede premium- assortiment van EUCASELECT® omvat talrijke combinaties van
soortelijk gewicht, hardheid en comfort-index.

het bij hem passende comfort.
De producten van EUCASELECT®
komen altijd tegemoet aan deze
wens. De vele varianten van de
hoogwaardige schuimen dekken
alle wensen glansrijk af.

Onze schuimen van EUCASELECT® bieden soortelijke
gewichten van 25 kg/m3 tot 70 kg/m3, die elk verkrijgbaar zijn in tot wel zes hardheden. Zo is er voor elk
persoonstype het optimale comfort: de schuimen
nemen het lichaam behoedzaam op, maar bieden
tegelijkertijd veel ondersteuning bij het indrukken.

Bij het ligcomfort lopen de
behoeften sterk uiteen. Bied uw
klanten met EUCASELECT® het
passende product – de enorme
Type
Schaum Nr.
E (25 %)
E (40 %)
E (65 %)

bandbreedte aan schuimen
maakt het mogelijk. EUCASELECT

Newton N

– Your foam of choice.
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Comfort-index = 3.02
375
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0
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100

Indrukdiepte E
(in %)

Ons schuim Select 4339 overtuigt met een comfort-index van 3,02
en biedt zo een optimaal comfort.
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Uitstekende prestaties
in comfort?
Die vindt u in onze grote
variatie aan schuimen.
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Wat maakt de schuimen
zo draagkrachtig?
De hoge elasticiteit –
dankzij een open.
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Bijzondere draagkracht
dankzij elasticiteit
Hoge elasticiteit bij een bijzonder open celstructuur:
met EUCASELECT® krijgt u schuimen die een buitengewone draagkracht vertonen. Daarmee zijn de schuimen
van EUCASELECT® bijzonder geschikt als dragende
matraslaag of als schuimkern voor matrassen met een
massieve kern.
Dankzij de hoge elasticiteit van EUCASELECT® is ook
een hoge mate van hysterese mogelijk. Zo geniet
uw lichaam een uitstekende bewegingsvrijheid bij een
gering energieverbruik. Onze schuimen van EUCASELECT®
staan daarom garant voor een extreem groot slaapcomfort.

Uw klanten ontspannen
‚van top tot teen‘
Elk lichaam moet tot rust komen.
Met EUCASELECT® krijgen uw
klanten producten die zeer
geslaagd ingaan op de verschillende drukpunten van het
lichaam. Reden daarvoor is de
uitstekende puntelasticiteit:
iedereen krijgt precies de juiste
ondersteuning – voor een
continu verkwikkende slaap.
Gering energieverbruik voor uw
klanten dankzij opmerkelijke
hysterese: bij alle producten van
EUCASELECT® kunnen uw klanten
ervan op aan dat ze zich in hun
slaap ongehinderd kunnen
bewegen. EUCASELECT® – Your
foam of choice.

Van top tot teen ondersteuning van het lichaam dankzij hoge elasticiteit
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Betrouwbare
hardheids-graden?
Gegarandeerd:
nauwe hardheidstoleranties
maken constante kwaliteit
mogelijk.
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Altijd een betrouwbare
hardheidsgraad
Op dat vlak sluiten we geen compromissen: met
EUCASELECT® krijgt u altijd schuimen van de aangegeven hardheid - en dat bij een reusachtige keuze
aan schuimsoorten. Daarvoor staan onze geringe
hardheidstoleranties bij de schuimproductie borg.
Wij letten er bijvoorbeeld al helemaal aan het begin van
de productieketen op dat we de hoge kwaliteit bij
EUCASELECT® te allen tijde waarmaken.

Uw klanten waarderen
betrouwbaarheid
Logisch: wat er op staat moet er
ook in zitten. Met EUCASELECT®
zorgt u ervoor dat uw klanten
altijd producten van hoge
kwaliteit krijgen. Afwijkingen?
No way! Uw klanten kunnen zich

Voor een goede start van onze schuimproductie zorgt
ook de zorgvuldige selectie bij de hoogwaardige grondstoffen. Alleen met de beste ingrediënten overtuigen
onze schuimproducten met een hoge houdbaarheid en
excellente verouderingseigenschappen.

verheugen op een betrouwbare
variatie aan hardheidsgraden.
Beloofd!
Hetzelfde geldt voor de houdbaarheid en de verouderingseigenschappen van de matrassen
van EUCASELECT®: Dankzij de
beste grondstoffen zijn uw klanten verzekerd van een langdurig
comfort. EUCASELECT® – Your
foam of choice.

Hardheid

Tolerantiebereik

Hard

Gemiddeld

Zacht

Metingen
Gegarandeerd geringe hardheidstoleranties bij de schuimproductie
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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

