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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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Schuim voor
maximaal comfort?
Gegarandeerd – dankzij
memory-effect in
combinatie met goede
luchtdoorlatendheid.
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Het comfortschuim met
memory-effect
Uw klanten zullen zweven
Zo hoort het te zijn: met
EUCAVISCO® past de matras
zich ideaal aan het lichaam aan
en niet omgekeerd. Dat is het
prominente voordeel van het
memory-effect. Voor uw klanten

Optimaal memory-effect: onze schuimproducten van het
merk EUCAVISCO® verleggen de lat als het gaat om
comfort. De visco-elastische eigenschappen van onze
premium-schuimen laten het memory-effect optimaal
tot zijn recht komen. Dankzij het vormgeheugen gedraagt
het visco-schuim zich bij draaibewegingen niet te traag
en niet te snel, maar past zich geheel aan het lichaam
van de slaper aan.

betekent dat een perfecte drukverdeling. Of het nou gaat om
nek-, schouder- of rugklachten:
EUCAVISCO® ondersteunt drukvrij liggen en een orthopedisch
correcte lichaamshouding.

Dankzij de met veel zorg geselecteerde visco-polyolen
vertoont het schuim een optimale drukverdeling. Het
lichaam zakt dus met zijn contouren perfect in het schuim.
De schuimen van EUCAVISCO® reageren bijzonder goed
op drukgevoelige plekken van het lichaam.

EUCAVISCO® biedt uw klanten
het hoogste comfort – of ze nou
op hun zij, buik of rug slapen.
Als uw klanten eenmaal in de
gewenste positie liggen, dan
beleven ze een gevoel dat dicht
in de buurt komt van gewichtloosheid. EUCAVISCO® –
A matter of comfort.
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Het optimale
memory-effect?
De matras reageert
perfect op het
lichaam – niet te traag,
niet te snel.
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Visco-schuimen
met veel luchtcirculatie?
Die bestaan.
Dankzij de open
celstructuur.
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Open celstructuur voor
optimaal slaapklimaat
Opmerkelijk bij onze schuimen van EUCAVISCO® is
de hoge mate van openheid in de celstructuur
met tevens een memory-effect. Daardoor verschillen
ze wezenlijk van gangbare visco-schuimen.
Normale visco-schuimen vertonen meestal een
halfopen celstructuur.
Het voordeel van de open celstructuur van EUCAVISCO®:
onze premium-schuimen zijn zeer goed ademend en
luchtdoorlatend. Terwijl gangbare visco-schuimen vaak
een hoge weerstand kennen, vertoont EUCAVISCO®
bij 0,5 tot 15 mm waterkolom een duidelijk betere
luchtcirculatie.
Zo bereiken de schuimen van EUCAVISCO® een optimale
ventilatie.

Celstructuur:

De open celstructuur zorgt voor een goede luchtcirculatie.
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Uw klanten slapen droog
Ieder mens transpireert in zijn
slaap en geeft daarmee vocht af
aan de matras. Taak van de
matras is om het vocht op te
nemen en weer af te geven.
Dankzij de open celstructuur
slagen producten van EUCAVISCO®
hierin uitstekend.
Nog een voordeel voor uw klanten: de open celstructuur zorgen
voor een goede Luchtcirculatie
wat leidt tot een duidelijk geringere vorming van geurtjes of
kiemen. Ook daardoor ontstaat
een heel bijzonder slaapklimaat.
EUCAVISCO® – A matter of
comfort.

Gezond blijven met het
juiste schuim?
Dat kan – met
het anti-decubitus-effect.
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Uitstekend
anti-decubitus-effect
Dankzij het optimale memory-effect levert EUCAVISCO®
een uitstekend anti-decubitus-effect. De luchtcirculatie
zorgt bovendien voor een droog slaapklimaat.
Daarmee levert EUCAVISCO® een belangrijke bijdrage
aan het vermijden van doorligplekken. En inderdaad,
onze EUCAVISCO®-schuimen zijn in sommige Europese
landen erkend als medische schuimen.

Uw klanten blijven gezond
Met EUCAVISCO® krijgen uw
klanten onze expert als het gaat
om de gezondheid. De viscoelastische eigenschappen van
onze schuimen zorgen voor het
anti-decubitus-effect. Zo wordt

Ook bij het wegzakken van het lichaam gedragen
onze schuimen van EUCAVISCO® zich optimaal. Reden
daarvoor is de hoge mate van bewegingsvrijheid bij een
gelijktijdig memory-effect. Daardoor overtreffen onze
producten van EUCAVISCO® ook de hoogste eisen voor
een verkwikkende slaap.

doorliggen tegengegaan en
het lichaam wordt effectief en
blijvend beschermd.
Pure ontspanning: dankzij het
samenspel van bewegingsvrijheid en memory-effect zakt
het lichaam optimaal weg in het
schuim. Uw klanten zullen het
verschil met andere schuimen
duidelijk voelen. EUCAVISCO® –

Drukverdeling:

EUCAVISCO®

A matter of comfort.

visco-elastische schuimen
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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

