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Brand Super Bultex skummadras med Coolmax Bolster.
Denne skummadras Brand Super Bultex bliver lavet et mål med
Super Bultex skum. En madras der er slidstærk, holder til lidt af
hvert, med god komfort og med en god understøttende baseskum
Laves i højder fra 9 cm til og med 20 cm. Standard er Coolmax bolster med Non-Woven Corovin bagside.
Hårdhed 8/10 (skala fra 0 til 10 hvor 10 er hårdest):
o Coolmax madrasbetræk, 100% polyester og non-woven Corovin bagside.
o Super Bultex skumbase.
o Ingen formaldehyd.
o Allergivenlig.
o Anti-støvmide beskyttelse.
o Ingen fjedre/100% skum, brandhæmmende.
o Madrassen er brandhæmmende og overholder BS EN 7711, Source / Crib 5.

Vores skum madrasproduktprogrammet er designet til hotel-og kontraktmarkedet og produceres i Europa af branchens
førende producenter af skummadrasser, topmadrasser og healthcare madrasser.
Produkterne købes i dag blandt andet af hotelkæder, rederier, krydstogtskibe, institutioner og andre professionelle
slutbrugere. Skummadrasserne og topmadrassserne er sat sammen, så de dækker forskellige støttende behov.
For at sikre den nødvendige kvalitet og blandt andet de brandhæmmende egenskaber er alt skum, der bruges i vores
madrasser, produceret i Europa.
Alle vores skummadrasser er brandhæmmende og overholder alle dine krav.
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BrandClassic Coolmax Skummadras
Velafbalanceret og gennemført madras, der er velegnet til
de fleste brugere med en kombination af trykaflastning og
en samlende støtte til kroppen.

Fremragende kvalitet, komplet med avanceret, temperaturkontrollerende Coolmax ® stof (bolster) designet til at
lede varmen væk fra kroppen og madrassen. Denne BrandClassic Coolmax madras er en kombination af 5 cm viskoelastisk memoryskum med høj tæthed og 15 cm Vita-Reflex baseskum.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hårdhed 8/10 (skala fra 0 til 10 hvor 10 er hårdest) – velegnet op til en kropsvægt på 100 kg, ved en kropsvægt på over 100 kg anbefales en madrastykkelse på 25 cm.
Coolmax madrasbetræk, 100% polyester (aftageligt og vaskbart)
Højdensitet memoryskum
Vita-Reflex skumbase
Ingen formaldehyd
Allergivenlig
Anti-støvmide beskyttelse
Ingen fjedre/100% skum, brandhæmmende
Madrassen er brandhæmmende og overholder BS EN 7711, Source / Crib 5

Standardmål:
o 90X200X20 (25) cm
o 140X200X20 (25) cm
o 160X200X20 (25) cm
o 180X200X20 (25) cm
Fås også som CoolBlue og i kombinationer med Gel og Latex – kontakt salgsafdelingen.
Kontakt B6 hvis du vil høre mere om produktet.
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Dr. Twiner Classic topmadras med COOLMAX
bolster.
Dr. Twiner Classic topmadras med COOLMAX bolster, der kan lynes af og vaskes mange gange.

Dr. Twiner Classic topmadras med COOLMAX bolster.
Kan vaskes ved 60 grader. Kernen er ”åben celle viskoselastisk memory-skum”, som tager facon efter kroppen og
skaber et behageligt, trykaflastende underlag. Kernen er varmefølsom, og det forbedrer kropsstøtten specielt for
den nedre del af ryggen. Den åbne cellestruktur i materialet giver en ekstra åndbarhed og komfort.
Dette COOLMAX bolster giver en ekstra komfort og sørger for, at topmadrassen ikke føles for varm.
Fås med COOLMAX bolster på alle sider eller med COOLMAX på topsiden og siderne og med Corovin på madrassiden.
COOLMAX topmadrassen er en fin kombination af funktionalitet og komfort. Kernekvaliteten er 40 kg/m3, og kernehøjden er 5 cm.
o
o
o
o
o
o
o

Topmadrassen er brandhæmmende (ikke kun bolster) og overholder BS 7177 – Crib source 5 og IMO standarden.
Formaldehydfri
Allergivenlig
Anti-støvmide beskyttelse
Viskoseelastisk memory skum med høj tæthed
COOLMAX bolster, 100 % polyester, der kan vaskes ved 60 grader C
Eller COOLMAX bolster og Corovin, 100 % polyester, der kan vaskes ved 60 grader C

Standardmål:
o 80X200X5 cm
o 90X200X5 cm
o 90X220X5 cm
o 140X200X5 cm
o 180X200X5 cm
Ved større mængder laves topmadrassen i alle specialmål.
Fås også som CoolBlue og i kombinationer med Gel og Latex – kontakt salgsafdelingen.
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